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 Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, lisääkö BIKVA-mallin käyttö 
asiakkaiden osallisuutta Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ja kuinka 
asiakkaiden palaute muokkaantuu BIKVA-mallin alhaalta ylöspäin kulkevassa 
prosessissa. 

Opinnäytetyön aineistona olivat asiakkaiden, työntekijöiden ja johtotason 
ryhmäkeskustelut sekä kirjallisuus. 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä on käytetty 
Hanne Kathrine Krogstrupin kehittämää BIKVA-mallia  ja siihen kuuluvia 
ryhmäkeskusteluja. Aineistoin olen analysoinut aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin keinoin.  BIKVA-mallin viimeinen vaihe, tulosten ja 
johtopäätösten esittely poliittisille päättäjille tapahtuu vasta opinnäytetyön 
valmistumisen jälkeen. 

Tutkimuksessa asiakkailta saatiin runsaasti aineistoa, joka oli konkreettista ja 
arkipäiväistä. Asiakkaiden palaute jäi kuitenkin toissijaiseksi BIKVA-prosessin 
läpiviennissä. Työntekijöiden palaute vei siltä tilaa. 

Opinnäytetyön tuloksena asiakkaiden palautteeseen perustuva keskustelu ja 
asiakaslähtöisen työn kehittäminen jatkuu Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa 
tämän tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tarkoituksenani on tutkimuksen 
tulosten ja johtopäätösten sekä alkuperäisen asiakaspalautteen tunnetuksi 
tekeminen asiakkaille ja henkilöstölle erilaisissa tilaisuuksissa.  

Kehittämisprosessina asiakaslähtöisyyden omaksuminen työtavaksi on jatkuva 
ja monimuotoinen tapahtuma, josta BIKVA-mallin kokeilu oli yksi vaihe. 

Asiasanat: päihdekuntoutus, asiakaslähtöisyys, laadullinen tutkimus, BIKVA-
malli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                

ABSTRACT 
 
Pirinen, Kaisa. A trial of the customer-oriented BIKVA model in Ridasjärvi 
Substance Abuse Treatment Center. Helsinki, spring 2013. xx pp., 3 
appendices.                                                                                                          
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social 
Services, Intoxicants and Exclusion. Degree: Master of Social Services. 
 

The purpose of this master's thesis was to survey whether the introduction of 
the BIKVA model increases user involvement in Ridasjärvi Substance Abuse 
Treatment Center, and how the feedback from the customers is processed in  
the BIKVA model's bottom-up process. 

 

The research material consisted of group discussions with customers, 
employees and the management, as well as literature. 

 

The thesis is a qualitative study, and the research method used was the BIKVA 

model developed by Hanne Kathrine Krogstrup and its group discussions. The 

material was analyzed using content analysis. The final stage of the BIKVA  
model, the presentation of the results and conclusions to the policy makers will 
not take place until after the completion of the thesis. 

 

In the study, the customers provided plenty of material, and it was a concrete 
and mundane. Our customers' feedback, however, remained secondary in the 
execution of the BIKVA  process. The feedback from the employees tended to 
crowd it out. 

 

As a result of this thesis, discussions based on customer feedback and 
developing of customer-oriented work will continue in Ridasjärvi Center after 
the completion of this study. It is my intention to present the results and 
conclusions of the study as well as the original customer feedback, to the 
customers, employees and management at various occasions. 

The adoption of a customer-oriented working practice is a continuing and 
varied development process, of which this BIKVA model trial was one part.. 

 

Keywords: drug rehabilitation, customer orientation, qualitative research, the 
BIKVA model. 
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1 JOHDANTO 

 

Asiakaslähtöisyyteen pyrkiminen on kirjattu sosiaalihuoltolakiin ja se on esillä 

myös uudessa sosiaalihuoltolain esityksessä tärkeänä osana sosiaalityötä. 

Asiakkaiden kokemuksia pitää kuulla ja osallistaa heidät sosiaalityön 

kehittämiseen, palvelut tulee räätälöidä asiakkaitten tarpeiden pohjalta eikä 

sovittaa asiakkaiden tarpeita jo olemassa oleviin palveluihin. (4 §) (Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 22.9.2000/812) 

,Tarvitaan halua oppia asiakkailta, on syytä miettiä ketä ja mitä varten toiminta 

on ylipäänsä olemassa. Tarvitaan tilaisuuksia, joissa asiakas saa äänensä 

kuuluviin mutta myös kuuntelevaa työntekijää. Aito kuunteleminen tarvitsee 

luottamusta, aikaa ja resursseja. Pitäisi osata antaa tilaa erilaisille näkökulmille 

eikä kenenkään ääntä saisi mitätöidä. Palaute tulisi myös arvioida ja huolehtia 

siitä, ketkä ovat vastuussa jatkotoimenpiteistä. Arviointipalautteen keräämiseen 

ei ole syytä, ellei sitä aiota käyttää. (Hänninen, Julkunen, Hirsikoski, Högnappa, 

Paananen, Romo  & Thomasen  2007, 41–43.) 

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ja aiemmissa työpaikoissani, olen aina 

kokenut tärkeänä asiakkaiden omien kokemusten kuulemisen ja 

hyödyntämisen työn kehittämisessä. Ammattilaisen ja asiakkaan kokemus 

kuntoutuksesta voi poiketa paljonkin toisistaan. Ammattilaisen ei ole useinkaan 

helppoa kuulla asiakkaan mielipidettä, jos se on erilainen kuin hänen omansa. 

Taloudellisten reunaehtojen kanssa on elettävä, mutta tie toimivampaan 

palveluun löytyy uskoakseni ottamalla asiakkaat mukaan työn arviointiin ja 

kehittämiseen. 

Tässä opinnäytetyössäni käytän Hanne Kathrine Krogstrupin kehittämää 

BIKVA-mallia asiakkaiden äänen ja kokemusten esiintuomiseen. BIKVA on 

lyhenne tanskan kielen sanoista ”Brygerinddragelse i Kvalitetsvurdering” eli 

asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana. BIKVA:n tarkoituksena on saada 

kerättyä 
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tietoa asiakkaiden kokemuksista ja kuunnella myös heidän kritiikkiään. Nämä 

kokemukset viedään eteenpäin palautteen muodossa kenttätyöntekijöille, 

johdolle ja poliittisille päättäjille.  Asiakkaiden osallistamisella halutaan saada 

esiin ongelmakenttiä, joista työntekijöillä, johdolla ja poliittisilla päättäjillä ei ole 

tietoa. (Krogstrup, 2004 7–8) 

Opinnäytetyöni tein omassa työpaikassani Uudenmaan päihdehuollon 

kuntayhtymän Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa Hyvinkäällä. Ridasjärven 

päihdehoitokeskuksessa ei ole aiemmin tehty tutkimusta asiakaslähtöisyydestä. 

BIKVA-mallin pääpirteet ovat seuraavat: asiakkaat arvioivat omia 

kokemuksiaan palvelusta ja määrittelevät sitä kautta arvioinnin ongelmat. 

Palaute esitetään sidosryhmille, jotka arvioivat ongelmia sekä myönteistä ja 

kielteistä palautetta. Vuoropuhelu ja kehittäminen ovat jatkuvaa ja arviointia 

seuraa toiminta. (Krogstrup  2004,15.) 

Omassa tutkimuksessani pidin ensin asiakkaille kaksi ryhmäkeskustelua, sitten 

työntekijät kommentoivat asiakaspalautetta omassa ryhmäkeskustelussaan ja 

viimeiseksi johtoryhmä kommentoi sekä asiakkaiden että työntekijöiden 

palautetta omassa ryhmäkeskustelussaan. Myöhemmin tutkimuksen tulokset ja 

toimenpiteet tullaan esittämään kuntayhtymän hallitukselle, joka voi tehdä niistä 

omat johtopäätöksensä.  Tämä tapahtunee vasta työn valmistuttua lähinnä 

hallituksen aikataulujen vuoksi
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2 RIDASJÄRVEN PÄIHDEHOITOKESKUS 

 

Työskentelen Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa, joka on 60-paikkainen 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistama laitos. Se sijaitsee 

Hyvinkäällä Ridasjärven kylässä. Kuntayhtymään kuuluu 19 kuntaa, joista 

suurimmat  ovat Helsinki, Vantaa ja Espoo. Ridasjärvi aloitti työlaitoksena ja 

sillä on takanaan yli 80-vuotinen historia.  Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa 

pyrimme korjaamaan jo olemassa olevia ongelmia, lähinnä päihdeongelmia ja 

syrjäytyneisyyttä. Palvelu on sosiaalihuollon erityispalvelua ja on 

päihdeongelmaisille hoitoketjun loppupäässä. Näkemykseni mukaan 

avohuollossa keskitytään päihdeongelmien ennalta ehkäisyyn ja yritetään 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa asiakkaita, joilla on 

päihdeongelma. Laitoshoitoon tulevat asiakkaat ovat usein moniongelmaisia ja 

syrjäytyneitä sekä tarvitsevat monenlaista tukea. Heille eivät avohuollon 

palvelut ole enää riittäviä tai he eivät ole kykeneviä sitoutumaan 

tapaamisaikoihin ja ryhmiin itsenäisesti ja oma-aloitteisesti päihdeongelman 

syvyyden vuoksi. 

 Ridasjärvellä asiakaskunta on hyvin heterogeeninen, ikähaarukka on 20–80 

vuotta ja kuntoutusjaksot eripituisia, ehkä 1–3 kuukautta on yleisin. Asiakkaissa 

on alkoholiongelmaisia, sekakäyttäjiä, huumeongelmaisia, 

opiaattikorvaushoidossa olevia, kaksoisdiagnoosiasiakkaita ja peliriippuvaisia. 

Jokaiselle yritetään räätälöidä polku, joka johtaisi toipumisen alkuun. 

Asiakaspaikkoja Ridasjärvellä on 60 ja henkilökuntaa noin 30. Henkilökuntaan 

kuuluu päihdetyöntekijöitä, ohjaajia, sairaanhoitajia sekä ruokapalvelun, 

siivouksen ja kiinteistön puolella työskenteleviä henkilöitä, kanslisti, 

palkanlaskija ja johtaja. Ruokapalvelun, siivouksen ja kiinteistön puolella 

työskentelevät osallistuvat myös asiakkaiden ohjaukseen työtoiminnan 

ohjaajina. Lisäksi Ridasjärvellä on kahtena päivänä viikossa 

evankelisluterilainen pappi, joka vetää ryhmiä ja jolle voi halutessaan varata 

yksilökeskusteluajan. Hyvinkään terveyskeskuksen ylilääkäri on kaksi kertaa 

viikossa asiakkaiden tavattavissa Ridasjärven päihdehoitolaitoksessa. 
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Ridasjärvellä jokaiselle asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma, jossa 

pyritään kartoittamaan asiakkaan ongelmat ja tarpeet kokonaisvaltaisesti ja 

asiakkaan näkökulmaa kunnioittaen. Ote on pitkälti palveluohjauksellinen, joten 

asiakkaan ei tarvitse juosta luukulta toiselle. Moni ei siihen kykenisikään.  

Muutosta tai parannusta vaativien asioiden lista on monen asiakkaan kohdalla 

pitkä; muun muassa päihteet ja muut riippuvuudet, asuntoasiat, työ- ja 

opiskeluasiat, sosiaaliset suhteet, rikokset, traumat, elämäntapa ja 

selviytyminen. 

Ridasjärvellä on paljon erityisosaamista ja asioita tarkastellaan 

moniammatillisesti eri näkökulmista (ruokahuolto, liikunta, psyykkinen terveys, 

fyysinen terveys, henkinen ja hengellinen hyvinvointi, sosiaalinen pääoma). 

Ridasjärvellä tehtävän päihdetyön ihmiskäsityksessä näkyy asiakkaan 

kunnioitus yksilönä ja pyrkimys hänen omien voimavarojensa hyödyntämiseen. 

Laitoksessa on viisi eri yhteisöä. Silmuyhteisö on ryhmäpainotteista 

kuntoutusta. Ryhmiä on ainakin kaksi päivän aikana ja lisäksi kirjallista 

työskentelyä, muun muassa päiväkirjan pitämistä. Liikunta kuuluu myös kerran 

viikossa osana Silmun kuntoutusohjelmaan Tarkoituksena on, että asiat 

puhuttaaan  ryhmässä eikä henkilökohtaisia keskusteluja päihdetyöntekijöiden 

kanssa tarvita kuin poikkeustapauksissa. Naisten Kasvu yhteisössä 

huomioidaan naisten erityisongelmat, jotka liittyvät muun muassa 

parisuhdeväkivaltaan, hyväksikäyttöön, äitiyteen ja naiseuteen.  Setriyhteisö on 

ikääntyneille asiakkaille, ja syntyi erityisesti kuntien tarpeesta löytää kuntoutusta 

tälle asiakasryhmälle. Ikääntyneet päihdeongelmaiset ovat ryhmä, joille ei ole 

useinkaan tarjolla palveluja.  Setriyhteisön asiakkaat tarvitsevat monissa 

arkisissa asioissa enemmän apua ja tukea kuin muut asiakkaat mutta usein he 

myös saattavat toipua kuntoutuksen aikana nopeasti. Tammiyhteisö on 

työpainotteinen yhteisö, jonka ohjelmaan kuuluvat kuntouttavat työtehtävät, 

yhteisötapaamiset ja henkilökohtaiset keskustelut oman päihdetyöntekijän 

kanssa.  Itse työskentelen Tammiyhteisössä päihdetyöntekijänä. 

 Kaskiyhteisö tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua asiakkaille, jotka joutuvat 

jonottamaan asuntolapaikkaa tai asuntoa omasta kunnastaan. Kaskiyhteisössä 

asuva asiakas on tavallisesti ollut ensin jossain muussa yhteisössä 
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päihdekuntoutuksessa. Kaskessa asiakkaan pitää olla omatoiminen asioidensa 

hoitamisessa. Kaskessa on vain yksi ryhmä viikossa ja omina työntekijöinä 

toimivat päivystyksen ohjaajat, jotka eivät ole välttämättä joka arkipäivä 

tavoitettavissa vuorotyön vuoksi. Myös hoitovuorokauden hinta on pienempi 

kuin muissa yhteisöissä.   Koeajalle  on asiakasmäärän lisääntyessä luotu vielä 

pieni kuuden hengen Kuusiyhteisö, jossa on Tammiyhteisön kaltainen 

työpainotteinen  ohjelma. Kahden päihdetyöntekijän sijasta, Kuusessa on 

työskentelevät päihdetyöntekijä ja kiinteistöhuollon esimies. Asiakkailla on 

yleensä kokemusta eri ammateista, jotka liittyvät kiinteistönhuoltoon ja 

rakennusalaan. 

Perusjaksolla olleet asiakkaat voivat tehdä intervallisopimuksen, jos he 

sitoutuvat päihteettömyyteen hoitojakson aikana. Intervallijaksot ovat yleensä 

nelipäiväisiä jatkohoitojaksoja, joiden tarkoitus on tukea avohoitoa ja 

täysraittiutta. Intervallisopimuksen tehneet asiakkaat voivat tulla myös 

kriisijaksolle. Kriisillä tarkoitetaan tilannetta, jossa päihteiden käytön 

aloittamisen uhka on olemassa. Ennen päihteiden käytön alkamista on 

mahdollista tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa ja selvin päin  

käsittelemään tilannetta 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Palvelua tuottavan yksikön työntekijöillä ja johdolla tulee olla kiinnostusta tietää, 

millaisia palvelujen käyttäjien mielipiteet palveluista ovat.  Omassa 

opinnäytetyössäni haluan kokeilla, lisääkö BIKVA-malli  asiakkaiden osallisuutta 

ja miten mahdollinen osallisuuden lisääntyminen tapahtuu? Entä jääkö 

BIKVA:sta malli, jolla työtä voisi kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan 

Ridasjärvellä?  

Opinnäytetyöni aihe liittyy vahvasti työhöni Ridasjärven 

päihdehoitokeskuksessa.  Yksi laitoksen kehittämiskohteista on asiakkaiden 

osallisuuden lisääminen ja heidän toiveidensa kuunteleminen. Syrjäytyneiden 

asiakkaiden on vaikea kuvitella, että heidän toiveensa vaikuttaisivat 

palvelukäytäntöihin.  Ridasjärvellä  pyritään lisäämään foorumeita ja keinoja, 

joilla asiakas saisi äänensä kuuluviin. Palvelun tilaajina ovat kunnat mutta 

palvelut ovat ennen kaikkea asiakkaita varten. Pyrkimys on, että jokainen voisi 

löytää oman tiensä toipumiseen ratkaisukeskeisen ja tulevaisuuspainotteisen 

kuntoutuksen avulla. Malleja on useita, joista asiakkaan toivotaan löytävän 

omansa.  

Opinäytetyössäni käyttämäni BIKVA-malli liittyy sosiaalityön 

käytäntötutkimukseen. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen piirteitä on muun 

muassa se, että tutkimus liittyy sosiaalityön käytäntöön ja se pyrkii palvelemaan 

useampia intressitasoja.  Kyseessä on joko jaettu tai yhteinen tiedonmuodostus 

mukanaolijoiden kesken. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen tehtävä on tuoda 

kuuluviin erityisesti marginaaleihin joutuneiden, poliittista valtaa vailla olevien ja 

muiden heikosti omia etujaan puolustamaan kykenevien ihmisten ääni. (Satka, 

Karvinen-Niinikoski, Nylund & Hoikkala 2005, 11–12.) 

Murto (2009, 13–14) toteaa, että hyvinvointivaltion hallinnan välineeksi on otettu 

suoritetalouteen perustuva malli, jonka eetoksena on palvelujen ohjautuvuus 

markkinoiden perusteella, tehokkuus, itsepalveluun tottunut kuluttaja ja palvelun 

tilaajan voimakas rooli tuotannon valvojana. Päihdetyössäkin korostetaan 

kilpailua, maksukykyä, tehokkuutta, tuottavuutta ja dynaamisuutta. Sen sijaan 

päihdetyön omat arvot, kohtuullisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 
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solidarisuus ja ihmisarvot ovat vieraita tälle suoritetalouden etiikalle. Nykyään 

korostetaan yksilön vastuuta itsestään ja perheestään. Eettinen kysymys onkin 

miettiä, missä kulkee yhteiskunnan ja yksilön vastuun raja, etenkin silloin, kun 

on kyse monimutkaisiin vaikeuksiin ajautuneiden yksilöiden kyvystä etsiä apua 

ja asettua vastuuseen. 

Murron (2009 13–15) mukaan on syytä muistaa moniammattillisen päihdetyön 

arvoista johdettu periaate: päihdetyössä ei ole oikeutta hylätä ainuttakaan apua 

hakevaa sen perusteella, miten ongelmat ovat syntyneet, miten hän selviytyy 

päihteiden kanssa, miten asettaa hoitotavoitteensa tai mikä on hänen 

maksukykynsä tai hyödyllisyytensä yhteiskunnalle. Kaikille on tarjottava apua ja 

tukea yhä uudelleen ainakin kärsimysten lievittämiseksi. Toimeksianto tulee 

asiakkailta. Kansalaisten ja aivan erityisesti päihdeongelmaisten oikeuksien 

toteutuminen on usein kiinni ihmisten asianajokyvystä, joka 

päihdeongelmaisella voi olla äärettömän heikko. Päihdetyössä työskentelevien 

on täytynyt omaksua talouden reunaehdot, mutta heidän velvollisuutensa on 

myös muistuttaa siitä, että taloudellisten päätösten tulisi perustua arvoihin eikä 

arvojen talouteen.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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4 KESKEISET KÄSITTEET 

 

Opinnäytetyöni keskeisinä käsitteinä ovat päihdekuntoutus ja asiakaslähtöisyys. 

Päihdehoito ja päihdekuntoutus Suomessa eivät ole mitenkään tarkoin 

määriteltyjä vaan kenttä on kirjava ja toimijoita monia. Myös kuntien erilaiset 

resurssit määrittävät millaista hoitoa päihdeongelmaan on mahdollista saada. 

Ridasjärven päihdekuntoutuskeskuksessa ei noudateta vain yhtä tiettyä mallia, 

kuten esimerkiksi Minnesota-hoidossa vaan tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja. 

Pitkän yli 80-vuotisen historian aikana työlaitoksen kontrolloiva ote asiakkaisiin 

on vaihtunut työotteeseen, jossa asiakkaita halutaan kuunnella ja osallistaa 

laitoksen kehittämiseen. 

Asiakaslähtöisyys on ollut päihdealan keskustelujen keskiössä jo pitkään. 

Hyvää kehitystä on ollut sen huomaaminen, ettei pelkän palautteen kerääminen 

riitä vaan tarvitaan syvempää käsitystä asiakaslähtöisyydestä. 

 

 4.1 Päihdekuntoutus 

Suomessa päihdehoidon historia on  alusta asti ollut moniammatillista ja  

kulkenut vahvasti osana sosiaalityötä. Ennen 1950-lukua kyse oli enemmän 

rajoittamisesta, kontrollista ja järjestyksen pidosta, mutta myöhemmin hoito ja 

tuki ovat saaneet enemmän jalansijaa.  Suomen päihdehoitojärjestelmässä 

näkyy kuntien kohtuullisen vahva itsemääräämisoikeus sekä järjestöjen ja 

vapaaehtoistoiminnan suuri osuus avun tarjoajina päihdeongelmaisille. 

 

Hoito- ja kuntoutusmenetelmien kirjo on suuri. On hyvin strukturoituja 

rakenteelliselta pohjalta lähteviä ja niitä, jotka lähtevät enemmän yksilön 

tarpeiden kartoittamisesta. Eri hoitoyksiköt käyttävät yhtä tai useampaa 

menetelmää ja jossain kunnissa on paljon valinnanmahdollisuuksia. Toisissa 

kunnissa on tarjolla (tai asiakkaalle tarjotaan) vähemmän ja 

valinnanmahdollisuudet puuttuvat. Päihdeongelmat ja päihdehoito koskettavat 

lähes jokaista suomalaista jollain tavalla, joten kyseessä on yhteiskunnallisesti 

merkittävä asia. Tällä hetkellä monessa kunnassa on tekeillä muutoksia päihde- 
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ja mielenterveystyön yhdistämiseksi. Tehtävä ei kuitenkaan välttämättä ole 

helppo, sillä sosiaali- ja terveysala eroavat paljonkin toisistaan käytännöiltään. 

A-klinikkojen synnyn myötä 1950-luvulla on kehittynyt kansainvälisten 

esimerkkien ja tieteellisen tutkimuksen pohjalta moniammatillisen päihdetyön 

työmalli. Päihdehuoltolailla on vahvistettu moniammattillisen päihdetyön 

keskeisiä toimintaperiaatteita. Ajan myötä poliklinikkatyön rinnalle on 

muokkautunut poliklinikoilla tehtävän käytännön työn ja elävästä elämästä 

kertyneiden kokemusten pohjalta muut moniammatilliseen toimintamalliin 

pohjaavat erityispalvelut. Näitä ovat olleet katkaisuhoitoasemat, 

kuntoutusyksiköt, asumispalveluyksiköt ja erilaiset matalan kynnyksen yksiköt. 

Lisäksi ammatillisen päihdetyön rinnalle on vuosikymmenten saatossa 

kehittynyt sitä täydentävää ja kehittävää vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa. 

(Murto 2009, 12.) 

 

Alkutaipaleella moniammatillisen päihdetyönmallin kehittäjät joutuivat vahvoista 

tieteellisistä näytöistä huolimatta huomaamaan, että yhteiskunta ei ollutkaan 

aina kovin myönteinen hoidolle. Hoitoon suhtauduttiin vuosikymmeniä kriittisesti 

ja sen vaikutukseen ei uskottu. (Murto 2009, 12.) 

Suomessa päihdetyö on perinteisesti kuulunut sosiaalialan piiriin. Tosin 

käytännön toteutukseen osallistuu monen eri alan ammattilaisia eri 

yhteiskuntapolitiikan alueilta. Terveydenhuolto ja kriminaalihuolto tekevät myös 

paljon päihdetyötä. Lisäksi oma erityinen roolinsa on järjestystoimella eli 

poliisilla. Päihdetyön luonteeseen kuuluu, että se ei useinkaan asetu 

vakiintuneisiin hallinnollisiin tai ammatillisiin rakenteisiin. Päihdetyö ylittää 

sektori- ja ammattirajoja (Kuvio 1). Eri maissa on ratkaistu eri tavoin se, mikä 

sektori toimii päihdetyön ankkuripaikkana. (Kananoja 2009, 27.) 
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Kuvio1 Päihdehuoltojärjestelmän käsitteellinen malli ja sen yhteydet muihin osa-

alueisiin (vrt. Babor, Stenius & Romelsjö 2009, 200). 

Suomessa päihdehuollon hoitojärjestelmä on hyvin laaja ja resurssejakin on. 

Virallinen pyrkimys on tavoittaa kaikki päihdeongelmaisten ryhmät ja taata 

hoidon saatavuus. Hoito on ollut Suomessa ilmaista tai ainakin kohtuuhintaista. 

Useilla paikkakunnilla on suuri kirjo palveluja. Silti kaikille suomalaisille  ei ole 

pystytty turvaamaan asianmukaisia palveluja ja valinnanmahdollisuuksia.  Jonot 

hoitoon voivat olla pitkiä ja hoitoon pääsylle on asetettu ehtoja. Kunnallistalous 

on pitkälti asettanut ehdot sille, missä määrin ja millä ehdoilla veronmaksajat 

ovat halukkaita maksamaan kuntalaisen päihteiden käytön takia tarvitsemasta 

hoidosta, tuesta ja kontrollista. Kuntien iso rooli on johtanut siihen, että 

Suomessa on harvinaisen paljon paikallista vaihtelua päihdehoitojärjestelmissä. 

Osa kunnista tuottaa itse palvelut ja muualla. Jossain kunnissa yksityisellä 

palveluntuottajalla on lähes monopolirooli. On kuntia, jotka käyttävät laitoshoitoa 

paljon, kun taas eräissä kunnissa avohoito on oikeastaan ainoa vaihtoehto. 

(Stenius 2009, 210–211.) 



15 

 

                                                                                                                                

Kerstin Steniuksen (2009, 211) mukaan historia osoittaa meillä ja ulkomailla, 

että päihdehoitojärjestelmät muuttuvat hitaasti ja ennakoimattomasti. 

Päihdehuolto muuttuu muiden palveluiden mukana. Samalla sille on ominaista 

eri ammattiryhmien reviiritaistelut. Suomen päihdehuoltojärjestelmän kirjavaa 

tilannetta voisi hyödyntää vertaamalla systemaattisesti eri kuntien malleja ja 

löytää niistä parhaat käytännöt. Olisi ideaalitilanne jos erilaiset hoitoyhdistelmät, 

yhteistyökuviot ja ohjausmallit, pohjautuisivat oikeudenmukaisuuteen, 

vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen niin erityisryhmien kuin koko väestönkin 

osalta. 

Saarnion (2009, 26) mukaan Kettil Bruunin ja Tuoko Markkasen 1961 tekemän 

tutkimuksen Onko alkoholismi parannettavissa? jälkeen Suomessa on tehty, 

hyvin vähän päihdeongelmien hoitoa koskevaa laadukasta tutkimusta. Se on 

hämmästyttävää, kun ajattelee asian yhteiskunnallista merkitystä. 

Suomalaisista ja ulkomaisista tutkimuksista voi kuitenkin vetää yhteen 

muutaman keskeisen asian: 

a) hoitomenetelmien tuloksellisuuksien erot selittyvät usein muilla seikoilla 

kuin menetelmien eroilla. 

b) asiakkaan ja hoitomenetelmän yhteensovittaminen ei erityisesti paranna 

tuloksia; toisaalta on näyttöä siitä, että hoidon räätälöiminen asiakkaan 

yksilöllisten tarpeiden mukaan tuottaa tulosta. 

c) terapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhteella sekä asiakkaan hoitoa 

koskevilla uskomuksilla ja odotuksilla on paljon merkitystä hoidon 

tuloksellisuudelle. (Saarnio 2009, 22–26.) 

Katja Kuusisto (2009, 36–37) on tutkinut toipumisen eri reittejä ja todennut, että 

ammattiavusta puhuttaessa mitään virallista hoitomuotoa ei ole voitu todistaa 

toista paremmaksi. Ei ole voitu myöskään osoittaa, että joku tietty ryhmä 

hyötyisi eniten juuri tietynlaisesta hoidosta. Hoitovertailujen tulokset ovat olleet 

ristiriitaisia ja ovat johtuneet osin tutkimuspopulaation ja –menetelmien eroista. 

Kuusiston mukaan hoitoja tulisi tarkastella suhteessa ilman hoitoa jääviin 

kontrolliryhmiin, jotta hoidon todellinen vaikuttavuus tulisi esiin. Toisaalta oikea 

hoito oikeaan aikaan voi johtaa hyviin tuloksiin. Asiakkaan kohtaaminen 
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yksilöllisine tarpeineen ja hoidon suunnittelu tältä pohjalta on tärkeämpää kuin 

asiakkaan ohjaaminen juuri tietynlaiseen ”täsmähoitoon”. 

Kuusisto (2009 37, 43–44) on myös todennut, että päihteitä edelleen 

ongelmallisesti käyttävät ja hoitoa saaneet raitistuneet ovat joutuneet kokemaan 

merkittävästi enemmän päihteiden kielteisiä vaikutuksia kuin ne raitistuneet, 

jotka eivät ole hakeutuneet hoitoon. Tämän voinee tulkita merkiksi heidän muita 

vaikeammasta päihdeongelmastaan. Tutkimusten mukaan päihdeongelmien 

takia hoitoon hakeutuneet eroavat monella tavalla kokonaisväestöstä; voidaan 

jopa puhua marginaalisesta ryhmästä. Tiedetään myös se, että hoitoon 

hakeutuu vain pieni osa sitä tarvitsevista ihmisistä. Kuitenkin on tärkeää 

ymmärtää, että päihdeongelma on muuttuva sekä yksilö- että väestötasolla. 

Päihdeongelmaiset ovat heterogeeninen ryhmä ja toipuminen voi noudattaa 

erilaisia kehityskulkuja. Päihteidenkäyttäjiä voidaan tyypitellä erilaisiin 

kategorioihin. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtenäistä hoitoa saaneiden, 

vertaistukea käyttäneiden tai ilman hoitoa toipuneiden ryhmää, vaan ryhmien 

sisällä on vaihtelua. Yksilöllisyys ja oma tapa rakentaa toipumistietä tulee aina 

vahvasti esille. 

 

4.2 Asiakaslähtöisyys osana työtä  

Tutkijat  Sue Patterson, Tim Weawer, Kostas Agath, Deborah Rutter, Eliot 

Albert ja Mike. J. Crawford (2009, 365) kertovat huumeidenkäyttäjien 

osallistamista koskevassa artikkelissaan, että Euroopassa, Australiassa ja 

Pohjois-Amerikassa on jo 30 vuoden ajan kannustettu asiakkaita ottamaan 

aktiivinen rooli palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa. Englannissa ja 

Walesissa on terveydenhuollolla lakisääteinen velvollisuus osallistaa palvelun 

käyttäjiä toimintaansa. Palvelun käyttäjien osallistaminen palvelujen 

kehittämiseen on ollut yhteydessä organisatorisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, 

esimerkiksi  johtajuuteen ja eturivin työntekijöiden asenteisiin. 

Suomessa vuonna 2000 voimaan tulleeseen lakiin sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista on lisätty se, että asiakkaalle on annettava 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun sekä niiden 

toteuttamiseen. Asiakasta on kuultava ennen kuin tehdään häntä koskeva 
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päätös. Asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, 

mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet.  (Helminen 2012.) 

Asiakaslain (812/2000) tavoitteissa on että sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön osaaminen perustuu asiakkaiden palvelutarpeisiin. Tällä on haluttu 

korostaa sosiaalityön humaaneja arvoja. Sosiaalityö on kuitenkin myös 

vaikeiden ongelmatilanteiden selvittelyä ja muutoksen tavoittelua. Hyvin tärkeä 

muutostyön väline on usko asiakkaaseen. (Raunio 2004, 84). 

Asiantuntijakeskeisen toimintatavan rinnalle alkoi 1980-luvun jälkipuolella 

tulnäkökulma, jossa asiakkaan kokemukset nousevat työn lähtökohdaksi. 

Mönkkönen (2007, 63) kuvaa tätä termillä asiakaskeskeinen orientaatio. 

Asiakaskeskeinen näkökulma syntyi 1930-luvulla Pohjois-Amerikassa. 

Suomessa asiakaslähtöinen ajattelu tuli erityisesti esiin vasta 1990-luvun 

alussa. Tavoitteena siinä oli asiakkaan kunnioittaminen ja asiakkaan tarpeiden 

aiempaa parempi huomioiminen. Asiakaslähtöisyyden tavoitteena oli myös 

hierarkkisten järjestelmien muuttaminen siten, että asiakas itse pääsisi 

vaikuttamaan omaan palvelusuunnitelmaansa 

Julkisen sektorin tehtävä ei kuitenkaan ole pelkästään huolehtia asiakkaiden 

erityiseduista, vaan sen on huomioitava myös yleinen etu. Tämän vuoksi 

sosiaalityötä tehdään poliittisten tavoitteiden, budjettien ja lainsäädännön 

puitteissa. Kenttätyöntekijät tekevät sosiaalityötä näistä lähtökohdista. He ovat 

oma lla tavallaan itsenäisiä tehdessään työtä päivittäin asiakkaiden kanssa 

vuorovaikutuksessa. Myös ammatilliset ja eettiset näkökohdat vaikuttavat 

työhön ja työtehtävien priorisointiin. Yksilötasolla on koko ajan tehtävänä 

punnita, otetaanko enemmän huomioon yksilö vai kokonaisuus. 

Kenttätyöntekijöiden tehtävänä ei ole siis ainoastaan asiakkaiden tarpeiden ja 

vaatimusten täyttäminen, vaan heidän on otettava huomioon myös asiakkaan 

omat edut, kyvyt ja valinnat niin hyvin kuin järjestelmän sisällä on mahdollista. 

(Krogstrup  2004, 8–9.) 
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Asiakaslähtöisyys on kehittynyt Suomessa lparin viime vuosikymmenen aikana 

huomattavasti. Huomio on kiinnittynyt yhä enemmän asiakkaan aseman 

eettisiin ja oikeudellisiin näkökulmiin. On siirrytty asiantuntijakeskeisyydestä 

lähemmäs asiakaskeskeisyyttä, mutta puutteita ja ristiriitoja on silti. Högnappa 

(2008, 14) toteaakin, että vaikka asiakaslähtöiset arviointimenetelmät ovat 

kehittyneet ja nousseet tärkeälle sijalle sosiaalityön suunnittelussa, 

kehittämisessä ja arvioinnissa niin tapoja, välineitä tai rakenteita ei sosiaalityön 

kentällä juurikaan ole asiakasosallisuuden toteutumiselle. Asiakaslähtöiset 

menetelmät jäävät usein vain kertaalleen tehtäviksi kokeiluiksi ja selvityksiksi 

eikä niistä synny pysyviä asiakkaiden ja kuntalaisten osallistumisväyliä. Kyse on 

usein hankkeista tai projekteista. Suurin haaste olisi tulevaisuudessa luoda 

kunnan perustyön ammattikäytäntöihin asiakaslähtöisen arviointityön konteksti.  

Lisäksi kuntien sosiaalityössä on voimakas ristiriita sosiaalisten ja taloudellisten 

seikkojen välillä hankinnoissa, jotka tehdään kilpailuttamalla. Useimmiten 

painotetaan ostajien markkinoiden tuntemuksen lisäämistä ja yrityskasvatusta, 

joka ei osaltaan lisää sosiaalista osaamista. Yleispätevien laatukriteerien 

pohtiminen on absurdia monessa tapauksessa, jossa vaadittaisiin yksilöllistä 

otetta. Kun lasketaan vain kustannuksia, ei laatu, yksilöllisyys ja tilanteiden 

nopea vaihtuvuus tule mukaan. Pois jäävät myös moraaliset kysymykset ja 

pohdinnat.. (Koskiaho 2008, 185.) 

 Päihdetyön ammattietiikan kannalta on ensisijaista, että yhteiskunta hyväksyy 

sen, ettei kaikille päihdeongelmaisille voi laatia kovin suuria hoito- tai 

kuntoutustavoitteita, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Kaikilta hoidoilta voi edellyttää 

vaikuttavuutta, mutta kriteereinä pitäisi käyttää esimerkiksi elämän 

inhimillisyyttä, kokemuksellisia asioita tai vielä suuremman kurjuuden ehkäisyä.  

Kokonaisvaltaisen päihdetyön toteutumisen kannalta olisi tärkeää saada aikaan 

pitkäaikaista yhteistyötä kuntien ja palveluntuottajien välille. Monipuolisessa 

yhteistyössä toteutuvat paikallisten tarpeiden tunnistaminen, palvelujen 

tuottaminen, asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja kehittämistyö. Työn 

perustelut ovat sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä asiakkaiden tarpeista 

nousevia. Päihdetyön pitäisi sisältää asiakkaan oman osallisuuden, 

vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kokemuksen elementit. Ne ovat päihdetyön 

keskeinen piirre ja voimavara. (Murto 2009, 16, 19–20) 
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Sosiaalityössä ja myös päihdetyössä lähtökohtana työlle on ihmisarvo; se on 

työn moraalinen ja eettinen perusta. Ihmisen itsemääräämisoikeuden 

säilyttäminen ja hänen omien voimavarojensa vahvistaminen ovat toimenpiteitä, 

jotka lähtevät tästä perusajatuksesta. Kysymys siitä, missä määrin ihminen on 

itse vastuussa ongelmastaan ja sen parantamisesta, on erittäin arvolatautunut. 

Erityisesti vaikeimmassa asemassa olevien, toimintakyvyltään heikkojen 

ihmisten kohdalla ihmisarvon kunnioittaminen näyttäytyy testinä: minkä 

tasoisesti heidän elämänsä ja perusturvallisuutensa halutaan järjestää silloin 

kun yhteiskunta ei saa rahoilleen vastinetta asiakkaan toipumisena. Tilanne on 

vaikea myös silloin, kun asiakas rikkoo yhteiskunnan normeja esimerkiksi 

tekemällä rikoksia. Asiakkaan luovuttamaton ihmisarvo ja hänen 

toimintatapansa erottaminen toisistaan on päihdetyössä vaativa moraalinen ja 

eettinen kysymys. (Kananoja 2009, 29.) 

Päihdetyön tulisi rakentua marginaaleissa elävien ihmisten omien äänten ja 

toimintojen merkitystä rakentavaksi. Päihdetyössä työskentelevien tehtävä on 

puolustaa vähän arvostettujen, jopa vaiennettujen ihmisten etuja 

yhteiskunnassa. Moniammatillisen päihdetyön asiantuntijuus on huipussaan 

silloin, kun se kunnioittaa asiakkaan omaa asiantuntijuutta. (Murto 2009, 20.) 
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5 OPINNÄYTETYÖTÄ SIVUAVAT TUTKIMUKSET 

 

Sanna Järnström (2011) on käsitellyt asiakaslähtöisyyttä väitöskirjassaan. Se  

on etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa 

sairaalassa.  Hän haastatteli 45 asiakasta, ja teki 5 ryhmähaastattelua 

työntekijöille. Lisäksi aineistoon kuuluivat asiakaskertomukset ja 32 kpl 

osastojen toimintakäytäntöjen havainnointia. Tuloksista Järnström totesi, että 

vanhusten itsemääräämisoikeus ei toteutunut, vanhusten ajatuksia ja toiveita ei 

kysytty eivätkä he olleet osallisina omissa asioissaan. Vanhukset nähtiin 

aloitekyvyttöminä, vuodepotilaina, vaikeasti sairaina, usein haluttomina ja 

väsyneinä. Vanhukset taas kokivat, etteivät päässeet itse määrittelemään 

tarpeitaan ja tavoitteitaan eivätkä usein edes tienneet 

jatkohoitosuunnitelmistaan. 

 Minna Laitila (2010), on väitöskirjassaan tutkinut asiakkaan osallisuutta päihde- 

ja mielenterveystyössä. Laitila haastatteli 27 asiakasta ja 11 työntekijää ja 

haastatteluista hän muodosti kuvausmallit. Hän totesi, että osallisuus voi 

toteutua kolmella eri tavalla: asiakkaan osallisuutena omaan hoitoonsa, 

osallisuutena palveluiden kehittämiseen ja osallisuutena palveluiden 

järjestämiseen. Laitilan mielestä erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaiden 

hyvään tiedonsaantiin, aitojen valinnan- ja vaikutusmahdollisuuksien 

olemassaoloon sekä osallisuuden mahdollisuuksiin vastentahtoisessa hoidossa. 

Jatkossa on tärkeää kehittää osallistavan toimintatutkimuksen keinoin 

asiakkaiden osallisuutta päihde- ja mielenterveystyössä. 

Dialogisuutta ja kommunikaatiota on tutkinut Kaarina Mönkkönen 

väitöskirjassaan vuodelta 2002.  Hän osallistui eri sosiaalialan yhteisöjen 

toimintaan ja keräsi tutkimusmateriaalia eri lähteistä, lisäksi hän käytti 

eläytymismenetelmää.  Mönkkösen mielestä vuorovaikutus on 

asiantuntijakeskeistä. Usein syntyy attribuutioerhe, joka tarkoittaa, että 

asiakassuhteen ongelmat johtuvat asiakkaan ongelmista, kun taas suhteen 

toimivuus ja onnistuminen on työntekijän ansiota. 

Heleena Mattila (2008) on tehnyt väitöskirjan sosiaali- ja terveysalalla toimivien 

työntekijöiden mahdollisuuksista voimaantua työssään. Aineistona oli 581 
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reflektiokertomusta, joista hän työsti kolmivaiheisesti teemat, metaforat ja 

voimaantumisen ydinkertomus. Tutkimuksen tuloksia voidaan heuristisesti 

hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ihmisten ja työyhteisöjen 

voimaantumisessa. 

Voidaanko asiakaslähtöistä arviointi- ja BIKVA-mallia käyttää A-klinikoiden 

kehittämistyössä pohti Pentti Auvinen pro gradu työssään 2006. Hän haastatteli 

yksilö- ja ryhmähaastatteluina A-klinikan asiakkaita, työntekijöitä ja 

johtoporrasta. Hän tuli siihen tulokseen, että BIKVA:n avulla löydettiin uusia 

kehittämisen kohteita ja tietoa voitiin käyttää hyvin toiminnan kehittämiseen. 

Kehittävä työntutkimus oli Auvisen mielestä sopiva tulosten käsittelyyn. 

BIKVA-mallia ylemmän AMK:n opinnäytetyössä on käyttänyt muun muassa 

Marja Koli (2009). Hän tutki asiakaslähtöistä arviointia ja kehittämistä tuetussa 

asumisessa. Koli sai tuloksena arvion olemassa olevasta palvelusta, tietoa 

asiakkaille merkityksellisistä asioista sekä aineistoa työkäytäntöjen pohtimiseen 

työyhteisössä. Ryhmä- ja yksilöhaastattelut suoritettiin tuetun asumisyksikön 

asiakkaille, työntekijöille ja ohjausryhmälle.  Hongisto-Vuorimaa (2009) on 

tehnyt ylemmän AMK-opinnäytetyön asunnottomille seniori-ikäisille suunnatun 

yksikön perustamisen mahdollisuudesta ja tarpeesta Helsingissä. . Asiakas- ja 

asiantuntijatason haastattelujen keräämiseksi ja analysoimiseksi hän käytti 

BIKVA-mallia. Aineistona olivat asiakas- ja asiantuntijatasojen haastattelut ja 

kirjallisuus. Kehittämishaasteiksi hän löysi järjestöjen ja sosiaaliviraston 

yhteistyökäytäntöjen kehittämisen ja tarpeen kohdentaa palvelut erityisryhmille. 

 Sini-Maarit Rantakari (2005) teki ylemmän AMK-työn, jossa  Hämeenlinnan 

aluesosiaalityön asiakkaita, sosiaalityöntekijöitä ja hallinnollisen johdon 

työntekijöitä sekä luottamusmiehiä haastateltiin BIKVA-mallia käyttäen. 

Tutkimuksessa todettiin, että toimijoiden ja asiakkaiden välinen luottamus 

vähensi välinpitämättömyyttä ja lisäsi vaikutusmahdollisuuksia. Jatkuva ja 

toimiva asiakaspalautejärjestelmä oli asiakaslähtöisyyden toteutumisen ja 

mittaamisen edellytys. 

Stakesilta löytyy muun muassa Stina Högnappan (2008) tutkimusraportti siitä, 

miten BIKVA-mallin avulla voidaan tuoda asiakkaan puhe muutoksen 

välineeksi.  Tutkimuksen aineistona oli viiden työyhteisön fokushaastattelut, 
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kysely ja yksi opinnäytetyö. Högnappa totesi, että BIKVA-mallilla voitiin 

vaikuttaa työyhteisön arvoihin, eettisiin pohdintoihin ja työorientaatioon. 

Högnapan tutkimuksesta löytyy myös BIKVA:n tarkennettu ohjelmateoria. 

Stakesin raportteja on myös Juha Koiviston (2007) tutkimus, joka on BIKVA-

menetelmän arviointi relationaalisen arvioinnin näkökulmasta. Koivisto tutki 

kuutta sosiaalialalle sijoittuvaa soveltamisprosessia. Hän raportoi BIKVA- 

menetelmän ehdoista sekä reflektoi ja arvioi BIKVA-mallin lähestymistapaa. 

Lisäksi Hänninen, Julkunen, Hirsikoski, Höggnappa, Paananen, Romo ja 

Thomasen ovat raportoineet  Stakesin raporttisarjassa vuosina 2004–2006 

kymmenen eri pilotointiryhmän ja vuosina 2005-2006 kolmentoista eri 

pilotointiryhmän kehittämistyöstä, jossa käytettiin BIKVA-mallia sellaisten 

rakenteiden luomiseen, jotka johtavat asiakkaiden parempaan osallisuuteen. 

Myös BIKVA-mallin sopivuutta suomalaisiin olosuhteisiin tutkittiin. Tulosten 

ydinajatus oli, että asiakkaiden palautetta ei kannata kerätä, jos sitä ei aiota 

käyttää. 
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6 ASIAKASLÄHTÖINEN ARVIOINTI BIKVALLA 

 

Tutkimukseni on tutkimuskeskeinen, kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, 

jossa käytetään BIKVA-mallia asiakkaiden mielipiteiden esiintuomiseksi. 

Samalla hankitaan tietoa siitä, miten asiakkaiden palvelun tarpeeseen 

vastataan Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa                                                                                                                                                                              

BIKVA tulee tanskan kielen sanoista ”Brygerinddragelse i Kvalitetsvurdering” eli 

asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana. Sen kehittäjä on tanskalainen 

Hanne Kathrine Krogstrup. BIKVA perustuu tiettyihin oletuksiin ja lähtökohtiin, 

jotka ovat seuraavat: 

a)  Asiakkaalla on sellaista kokemusta, jota tarvitaan kehittäessä palvelua, 

sen laatua, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

b) Asiakkaan tieto on arvokasta ja hänet kannattaa ottaa kumppaniksi 

kehittämisessä. 

c) Asiakkaan palaute voi käynnistää oppimista työyhteisössä. 

d) Asiakkaiden arviot perustuvat omiin kokemuksiin ja he määrittävät 

arvioinnin kriteerit. (Koivisto 2007, 17.) 

Usein institutionaalinen järjestys voi luoda itsestäänselvyyksiä, jos 

epätarkoituksenmukaisuudet ja tarkoituksenmukaisuudet piilotetaan 

sidosryhmiltä kokonaan tai osaksi. BIKVA:ssa asiakkaiden osallistamisen 

tarkoituksena on haastaa ”itsestäänselvyydet” organisaation ylemmillä tasoilla 

ja kenttätyöntekijöiden omat ”itsestään selvät” toimintatavat. (Krogstrup 2004, 

10.)  

BIKVA-mallissa tavoitteena on löytää yhteisymmärrys asiakkaiden kokemusten 

ja sen välille, miten organisaatio ajattelee eri tasoilla palvelua tuotettavan. 

BIKVA-mallissa kyse on arvioinnista ja sen päämäärä on toiminnan 

muokkaaminen ja kehittäminen. Tällaista arviointia voidaan kutsua 

formatiiviseksi arvioinniksi. Formatiivinen arviointi rajoittuu tiettyyn kontekstiin ja 

se voidaan liittää tapaustutkimukseen. (Robson 1999, 80–83.) 



24 

 

                                                                                                                                

Krogstrup puhuu kahdesta oppimisen mallista. Yksikehäinen on se, jossa 

organisaatio pysyy vakaana viitoitetulla tiellä. Noudatetaan sääntöjä ja pykäliä. 

Muutos tapahtuu yksilön arvoissa olemassa olevien toimintatapojen puitteissa. 

BIKVA saattaa pystyä vaikuttamaan yksikehäiseen oppimiseen mutta 

merkittävimmät mahdollisuudet ovat kaksikehäisessä oppimisessa. 

Kaksikehäinen oppiminen on sitä, että hankitaan lisää tietoa mahdollisista 

ristiriitaisista tarpeista, sosiaalityön toteutuksen edellytyksistä ja sen 

seurauksista. Kaksikehäisen oppimisen edellytys on, että organisaatio on avoin 

asiakkaiden näkökannoille. BIKVA-mallin edellytyksenä oikeastaan on että 

tällainen kyky on olemassa ja samalla tavoitteena on tämän kyvyn 

vahvistaminen. Organisaatioissa nämä kyvyt ovat eriasteisia ja sen takia 

BIKVA-mallin toteuttaminen ei ole ristiriidatonta. ( Krogstrup 2004, 13.) 

Kenttätyöntekijöiden tehtävä ei helppo. Standardisoitujen ratkaisujen sijaan 

pitäisi kehittää yksilöllisiä ratkaisuja. Epävarmuustekijöitä työssä on paljon ja 

työntekijäiden täytyy olla erittäin joustavia. Heillä pitäisi myös olla pelivaraa 

päättää siitä, mikä interventio missäkin tilanteessa on tarpeen. Tämä pelivara 

asetetaan BIKVA-mallissa kyseenalaiseksi ruohonjuuritasolta. (Krogstrup 2004, 

14.) 

BIKVA-menetelmän toteuttamisessa on neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe on 

asiakkaiden ryhmähaastattelu/keskustelu, jossa kysytään mitkä asiat ovat olleet 

hyviä sosiaalityössä ja mitkä huonoja. Myös kokemuksia asiakastyöstä ja 

ideoita työn kehittämisestä kysytään. Toisessa vaiheessa asiakkaiden palaute 

esitetään kenttätyöntekijöille, joilla on mahdollisuus omassa 

ryhmäkeskustelussaan pohtia asiakkaiden esittämää palautetta. Kolmannessa 

vaiheessa asiakkaiden ja kenttätyöntekijöiden palaute esitellään 

hallintojohdolle, jonka tarkoituksena on keskustella asiakkaiden ja työntekijöiden 

antamasta palautteesta. Neljäs vaihe on edellisten kolmen 

ryhmähaastattelupalautteen esittely päättäjille. Tarkoitus on tiedottaa ja saada 

heidän arvionsa palautteen syistä. (Krogstrup 2004, 15.) 

 Ensimmäinen vaihe BIKVA-mallin käytössä oli se, että pyysin asiakkaita 

ryhmäkeskusteluun, joita pidin kaksi, osallistujia oli enintään kahdeksan 

ryhmäkeskustelua kohden. Asiakkaat valikoituivat ryhmäkeskusteluihin niin, että 
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muiden yhteisöjen työntekijät kysyvät omissa yhteisöissään keitä asiakkaita 

kiinnostaisi osallistua ryhmäkeskusteluun. Tällä tavalla haastateltavat asiakkaat 

eivät olleet liian tuttuja minulle, koska he eivät olleet omasta Tammiyhteisöstäni. 

Yhteisöjen koot tosin voivat vaihdella ajankohdan mukaan, ja myös asiakkaiden 

vapaaehtoisuus ja halukkuus haastatteluun tuli huomioida. Asiakkaita pyydettiin 

kertomaan myönteisiä ja kielteisiä seikkoja kuntoutuksesta sekä kokemuksiaan 

ja ehdotuksiaan asioiden parantamiseksi. 

 BIKVA-mallin periaate mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen palvelujen 

arviointiin, jo asiakkuudessa ollessaan. Onnistuessaan BIKVA-malli antaa 

osallistujilleen voimaantumista ja lisää asiakaslähtöistä työskentelyotetta. 

BIKVA-mallin prosessi lähtee siitä, että on kyky kuulla asiakkaiden puhetta. 

Parhaimmillaan se johtaa uuden tiedon muodostamiseen ja arvokeskusteluun. 

Ideaalitilanteessa se parantaa reflektointia ja avoimuutta sekä johtaa  tiedon  

todelliseen hyödyntämiseen. Jos BIKVA-prosessi onnistuu, ristiriitoja ja 

erimielisyyksiä kyetään käsittelemään ja työkäytännöt voivat muuttua. Tutkiva ja 

asiakaslähtöisempi työote voi yleistyä ja asiakastyön arvostus nousta. 

(Högnappa 2008, 31,53.) 

Koivisto (2007, 49–50) toteaa, että BIKVA-oppaan yksityiskohtainen 

noudattaminen ei ole tarpeellista, vaan organisaatiosta ja teema-alueesta 

riippuen BIKVA:a voi käyttää monella tapaa ja luovasti. Jos BIKVA:a toistetaan 

useamman kerran se nopeutuu ja sujuvoituu. Näin löytyy omaan organisaatioon 

sopiva BIKVA  asiakaslähtöisen mallin  kehittämisen tueksi. 

BIKVA-mallissa on tärkeää, että tiedot ja palaute todella esitellään 

sidosryhmille, jotka voivat vaikuttaa työhön ja jotka pystyvät vaikuttamaan esiin 

tuotujen ongelmien ratkaisemiseen ja että tiedoista on hyötyä oppimiselle ja 

toiminnalle. (Krogstrup 2004,19.) 
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6.1. Teemahaastattelu ja ryhmähaastattelu/ryhmäkeskustelu 

BIKVA-mallissa tiedonkeruu tapahtuu yleensä ryhmähaastattelun tai 

ryhmäkeskustelun avulla. Sen on huomattu olevan yksilöhaastattelua parempi 

menetelmä. Tosin kuten edellä on esitetty (Koivisto 2007,) myös 

yksilöhaastattelu on mahdollinen perustelluista syistä. 

 

Ryhmäkeskusteluja on käytetty jo aiemmin, mutta etenkin 1980-luvulta 

ryhmäkeskustelujen käyttö on levinnyt akateemiseen tutkimukseen. Sitä on 

hyödynnetty ideoinnissa, mielipidekartoituksissa, toimintatutkimuksissa ja 

kulttuuristen kategorioiden tutkimuksessa. Yksi ryhmäkeskustelun käyttötapa on 

ollut selvittää osallistujien mielipiteitä ja asenteita suhteessa kohteena olevaan 

ilmiöön. Mielipiteet ja asenteet tulkitaan yksilön omimmaksi ominaisuudeksi, 

jotka hän joko luovuttaa tai ei luovuta muille. Tämän toteutumisen katsotaan 

olevan riippuvainen haastattelijan taidoista, jos haastattelija on hyvä, hän osaa 

luoda ilmapiirin sellaiseksi, jossa kukin voi vapaasti ilmaista ”todelliset 

mielipiteensä”. (Valtonen 2009, 225– 226.)  

Ryhmäkeskustelussa osallistujat ottavat ikään kuin automaattisesti kantaa 

tiettyihin kulttuurisiin kysymyksiin. Toisaalta esiin voivat tulla myös ne 

kulttuuriset käsitykset, jotka ovat kyseenalaistuneet ja vaativat neuvottelua. 

Ryhmätilanne voi myös tuoda esiin asioita, joista ei kuulu puhua; tabut puhuvat 

hiljaisuudellaan. ( Valtonen 2009, 228.) 

Ryhmäkeskustelu tuottaa aivan erilaista aineistoa kuin yksilöhaastattelu. Jos 

kyseessä on luonnollinen ryhmä, osallistujat soveltavat siihen arkielämästä 

tuttua ryhmän vuorovaikutustilanteen kehystä, keskustelu pyörii sen ympärillä 

mikä yksilöille on yhteistä ryhmän kanssa ja yksilölliset erot ja henkilökohtaiset 

tuntemukset suodattuvat pois. (Alasuutari 2011, 151–152.) 

Ryhmään osallistujat määrittyvät tutkimuskysymyksen mukaan ja erilaiset 

ryhmäkokoonpanot vaikuttavat vuorovaikutuksen luonteeseen. Lähtökohta on 

erilainen riippuen siitä, onko kyseessä toisilleen tuntemattomat, tutut tai 

puolitutut henkilöt. Samoin vuorovaikutus riippuu siitä millainen on osallistujien 

status, ovatko he tavallisia vai tietyn statuksen omaavia henkilöitä. Lisäksi 

voidaan luoda tilanne, jossa ryhmähaastattelujen osallistujat ovat 
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samankaltaisia tai ihan erilaisia statukseltaan. Yleisesti ajatellaan, että 

ryhmäläisten pitäisi olla jollain tapaa samanlaisia, jotta heillä olisi jonkinlainen 

yhteinen pohja keskustelulle. Samanlaisuus määritetään käytännössä usein 

keskustelun aiheeseen ja / tai sosioekonomisiin taustoihin. Myös ikä- ja 

sukupuolikriteerejä voidaan käyttää ryhmän jäsenten valinnassa. (Valtonen 

2009, 229.) 

Ryhmäkeskustelun alussa osallistujilla usein on epämääräisiä odotuksia ja 

tunnelma on epävarma. Tällöin keskustelun vetäjä ottaa aluksi hallinnollisen 

johtajan roolin poistaakseen epävarmuutta. Vetäjä myös motivoi osallistujia 

puhumaan ja palkitsee heitä osoittamalla kiitollisuutensa. Hän kertoo ryhmän 

säännöt ja omalla tyylillään asiallinen tai vapaamuotoinen vaikuttaa ryhmän 

käyttäytymiseen. Myös tarjoilua voi käyttää vapauttamaan tilannetta. 

Keskustelun aikana ryhmäläiset tarkkailevat vetäjää ja tukeutuvat hänee. He 

lukevat vetäjän non-verbaalia ja verbaalia palautetta ja tekevät johtopäätöksiä 

siitä, mitä ja miten puhua. Kuuntelun merkitystä ei koskaan voi aliarvioida 

puheentuottamisen keinona. (Valtonen 2009, 232–235.) 

Ryhmäkeskustelu on monimuotoinen sosiaalinen tapahtuma ja sen 

vuorovaikutustilanteet pitäisi tuoda esille hienovaraisesti ja yksityiskohtaisesti. 

Kuten kaikessa laadullisessa tutkimuksessa rikkaasta aineistosta esiin tulee 

vain osa. (Valtonen 2009, 240.) 

Ryhmähaastattelussa sopiva osallistujamäärä on 4-6 asiakasta. Sosiaalialan 

asiakkaiden osallistaminen vaatii kuitenkin hienovaraisuutta. Jo eettisestä 

näkökulmasta on tärkeää, että asiakkaat antavat suostumuksensa 

haastatteluun ja tietävät, mihin tietoa käytetään, sekä osallistumiseen liittyvät 

edut ja riskit. Suostumuksen varmistaminen edellyttää erityistä taitoa, kun 

halutaan osallistaa asiakkaita, joilla on heikot kommunikaatiokyvyt.   

Haastattelussa on tärkeää tehdä avoimia kysymyksiä. Tavoitteena on, että 

asiakkaat ilmaisisivat itseään mahdollisimman paljon omin sanoin ja että arvioija 

puuttuu keskusteluun mahdollisimman vähän. Voi kuitenkin olla tarpeellista, että 

arvioija esittää syventäviä tai selventäviä kysymyksiä. (Krogstrup 2004, 11, 18, 

25–26.) 
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Ryhmähaastattelussa ja ryhmäkeskustelussa on kiinnitettävä huomiota 

seuraaviin asioihin: asiakkaiden palaute ei ole koko totuus vaan heidän 

kokemuksiensa ilmaus, ja asiakkaiden palaute tuo esille erityisiä etunäkökohtia. 

Julkisen organisaation on huolehdittava sekä yksilön että yhteisön eduista. On 

väärin olettaa, että se voisi huolehtia kaikkien asiakkaiden kaikista tarpeista 

mahdollisimman hyvin. Asiakkaiden mielipiteiden kuuleminen on vain yksi, tosin  

merkittävä huomioon otettava seikka. (Krogstup, 2004, 18.) 

Haastattelut litteroidaan, palaute kootaan ja muodostetaan seuraavaa 

haastattelua varten haastatteluohje. Palautteesta voidaan koota eri aihepiirejä, 

mutta joka haastattelussa esitetään saatu palaute kokonaisuudessaan.  

(Krogstrup 2004, 20.) 

 

6.2 Teemahaastattelukysymykset asiakkaille 

Teemakysymykset asiaikkaille muotoilin Krogstrupin BIKVA-mallin mukaisiksi, 

(mikä on hyvää ja mikä huonoa, kokemuksia ja miten voisi parantaa palvelua): 

Mitkä asiat laitoshoidossa tukivat toipumistasi? 

Mitkä asiat estivät toipumista? 

(Mikä on ollut hyvää ja mikä huonoa kuntoutuksessasi?) 

Mitä muita kokemuksia haluat tuoda esille? 

Minkälaista tukea olit toivonut saavasi Ridasjärvellä ja toteutuiko se, mitä 

toiveita sinulla oli asioiden parantamiseksi? 

Kenttätyöntekijät haastattelin asiakashaastattelujen pohjalta (haastatteluohjeen 

teko). Asiakaspalaute käytiin läpi heidän kanssaan ja keskustelin mitä 

kommentteja, muutoksia ja parannuksia voisi työkäytäntöihin tehdä ja mihin 

pitäisi palata vielä myöhemmin? 

Johtoryhmän kanssa keskustelin kahdesta edellisestä palautteesta. Toisin 

sanoen keskustelussa pyrin saamaan esille mitä konkreettisia kehitysajatuksia 

heille syntyi, mitä jatkossa on syytä tehdä ja kuka jatkotoimenpiteistä vastaa. 
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Lopuksi tulokset esitetään Ridasjärven päihdehoitokeskuksen hallitukselle ja 

jäsenkunnille. 

 

6.3 Aineiston keruun toteutus 

Kaikissa ryhmäkeskusteluissa kerroin aluksi opinnäytetyöstäni sekä 

ryhmäkeskustelun tarkoituksesta ja teemoista. Kaikissa ryhmäkeskusteluissa 

myös tarjosin osallistujille kahvia ja pientä syömistä.   Asiakkaiden pyytäminen 

haastatteluun tapahtui siten, että päihdetyöntekijäkollegat kertoivat 

haastattelusta omissa yhteisöissään ja kaikki kiinnostuneet saivat ilmoittautua. 

Pyysin työtovereitani kertomaan asiakkailleen, että haastattelu koskee 

kuntoutumista Ridasjärvellä, asiakkaiden omia kokemuksia, hyviä ja huonoja 

puolia. Oman Tammiyhteisön asiakkaita en pyytänyt osallistumaan tutkimuksen 

luotettavuuden vuoksi. Ensimmäinen asiakkaiden ryhmäkeskustelu oli 

marraskuun 2012 lopulla. Ilmoittautuneita asiakkaita oli kuusi. Ilmoittautuneista 

neljä tuli paikalle. Heistä yksi joutui  heti alussa lähtemään, koska oman kunnan 

työntekijät tulivat palaveriin etukäteen ilmoittamatta. Hän kertoi ennen 

poistumistaan, mitä oli erityisesti halunnut sanoa haastattelussa.                                                                                                    

Ensimmäisen ryhmäkeskustelun aluksi oli hieman hämmennystä, koska yksi 

asiakkaista oli kysynyt kaikilta oman yhteisönsä jäseniltä kommentteja tätä 

tilaisuutta varten ja muut kaksi protestoivat, koska eivät olleet saaneet tällaista 

ohjetta. Ratkaisu oli kuitenkin kyseisen asiakkaan oma eikä tämänkaltaista 

ohjeistusta oltu annettukaan. Asian selvittyä keskustelu lähti hyvin käyntiin, eikä 

minun tarvinnut kysellä mitään. Kaksi asiakkaista puhui enemmän ja yksi 

vähemmän. Minulle tuli tunne, että tämä vähemmän puhunut sai kerrottua juuri 

sen, mitä halusikin.  

Toinen asiakkaiden ryhmäkeskustelu oli tammikuun 2013 loppupuolella. Myös 

siihen ilmoittautui kuusi asiakasta, joista paikalle tuli neljä. Tämäkin 

ryhmäkeskustelu sujui hyvin. Asiakkaat keskustelivat annetuista teemoista, eikä 

minun tarvinnut houkutella heitä puhumaan. Keskustelunaiheet siirtyivät 

sujuvasti asiasta toiseen. Kaikki osallistuivat keskusteluun. 
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Kahdeksasta asiakkaasta kaksi pyysi haastatteluista koosteen itselleen, toiselle 

postitin sen ja toinen sai haastattelukoosteen vielä Ridasjärvellä ollessaan. 

BIKVA-mallissa on tärkeää myös se, että osallistuneet asiakkaat (ja myös muut 

kyseisessä työympäristössä olevat asiakkaat) saavat palautteen siitä, että 

heidän kertomansa on kirjattu ja huomioitu. Opinnäytetyön valmistuminen vie 

kuitenkin sen verran aikaa, että ehkä on asiakkaille helpointa antaa palaute heti, 

kun haastatteluraportti valmistuu. Eikä jäädä odottamaan opinnäytetyön 

valmistumista. 

Olin ajatellut tekeväni asiakkaiden ryhmäkeskustelut lyhyemmällä väliajalla. 

Toisaalta voi olla hyvä, että asiakaskunta hieman ehti vaihtua välillä, jolloin 

asiakkaat eivät välttämättä pääse kertomaan ”liikaa” siitä, mitä ensimmäisessä 

ryhmäkeskustelussa puhuttiin vaan aihepiirit nousivat aidosti kyseessä olevista 

asiakkaista. Kahteen asiakashaastatteluun osallistui siis kahdeksan asiakasta. 

Määrä on pieni, mutta toisaalta haastattelussa oli kuitenkin edustus neljästä eri 

yhteisöstä, eli vain oma Tammiyhteisöni puuttui mutta heitähän ei oltu 

pyydettykään mukaan.   

Asiakaspalautteen litteroin. Litteroitua tekstiä tuli 17 sivua, josta tein koosteen, 

jonka yritin säilyttää mahdollisimman aitona ja työntekijät saivat sen 

luettavakseen päivää ennen haastattelua. Työntekijöitä haastatteluuni 

ilmoittautui kuusi ja kaikki tulivat paikalle. Työntekijöitä oli useammasta eri 

ammattiryhmästä tai tiimistä mutta ei kaikista, mikä olisi ollut ideaalitilanne.  

Yksi osallistuneista ei puhunut mitään, vaikka yritin häntä siihen rohkaista. 

Keskustelu sujui sinänsä hyvin ja asiakaspalautteen todettiin yleisesti olevan 

tuttua ja jokapäiväistä, työtoiminta ehkä puhutti eniten. Tilaisuus oli kuitenkin 

aika hämmentävä minulle, koska keskustelu oli välillä todella kriittistä ja ulottui 

asioihin, jotka eivät olleet asiakaspalautteessa. Näitä aiheita olivat esimerkiksi 

johtoryhmä ja työtyytyväisyyskysely.  

Tästä haastattelusta tein myös koosteen litteroituani sen. Litteroitua aineistoa 

tuli 11 sivua, samoin kuin johtoryhmän haastattelusta. Litteroitua aineistoa kertyi 

kaikkiaan 39 sivua. Johtoryhmä sai sekä asiakaspalautekoosteen että 

työntekijöiden palautteen luettavakseen päivää ennen haastattelua.  
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Osallistuneille työntekijöille lähetin heidän ryhmäkeskustelustaan tekemäni 

koosteen sähköpostitse.  

Krogstrup kuvailee laajasti sitä, kuinka työntekijät voivat olla varautuneita 

haastattelun ja asiakaspalautteen suhteen. He voivat olla puolustusasemissa 

sekä epäillä asiakaspalautteen uskottavuutta ja tutkimuksen 

tarkoituksenmukaisuutta. He voivat kokea, että asiakkaat eivät ole kykeneviä 

ymmärtämään heidän työnkuvaansa ja käytännön ongelmiaan. Asiakkaiden 

kritiikki voi herättää loukkaantumista ja surullisuutta.  Krogstrupin mukaan 

työntekijöille on hyvä avata se, että kyse on asiakkaiden subjektiivisista 

kokemuksista eikä objektiivisesta totuudesta. Asiakkaat eivät tee päätöksiä 

vaan heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työn kehittämiseen. Työntekijöille 

voi myös olla vaikeaa ymmärtää, miksi johtotaso tai poliittiset päättäjät 

osallistuvat heidän työnsä arviointiin käytännön tasolla. (Krogstrup 2004, 27–

29.) 

Omassa tutkimuksessani tällaisia ongelmia ei mielestäni ollut. Asiakaspalaute 

koettiin tuttuna ja oikeana. Sen sijaan nämä Krogstrupin mainitsemat asiat 

ikään kuin siirtyivät työntekijä- ja johtoryhmätason väliin. En myöskään kokenut, 

että työntekijöiden olisi ollut vaikea ymmärtää sitä, miten tutkimuksessa palaute 

kulkee alhaalta ylöspäin. Ennemminkin tuli tunne siitä, että osin voimakaskin 

kritiikki nimenomaan haluttiin johtoryhmän kuultavaksi. Johto ja johtoryhmä 

eivät Ridasjärvellä ole kaukana tavallisista työntekijöistä, koska johtoryhmän 

jäsenistä, eli tiimien esimiehistä, kaikki oikeastaan tekevät osittain, samaa työtä 

kuin alaisensa.  

Krogstrup (2004, 22) kuvaa työntekijöiden palautteen yleisesti sisältävän 

keskustelua voimavaroista, työn organisoinnista ja työpaikkakulttuurista. Osin 

tietysti tässäkin työntekijöiden palautteessa näin oli, tosin kehitysehdotuksia ja 

muutoksen paikkoja ei paljon löydetty. 

Johtoryhmän haastattelussa oli koko johtoryhmä paikalla. Tunnelmat olivat aika 

lailla sellaiset kuin edeltä käsin arvelinkin olevan, palaute koettiin osin todella 

epäreiluksi ja tietämättömyydestä johtuvaksi. Keskustelu kuitenkin sinänsä sujui 

hyvin ja tuli kuva siitä, että huolimatta hämmennyksestään ihmiset yrittävät 

parhaansa. Joidenkin työhön liittyvien asioiden muuttamisesta keskusteltiin ja 
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muistettiin myös palata asiakaspalautteeseen, jossa johtoryhmälle oli aika 

tuttuja käytännön asioita. 

Kaikki ryhmäkeskustelut sujuivat siinä mielessä hyvin, että alustuksen jälkeen 

osallistujat keskustelivat. Koska olin jo ensimmäisessä haastattelussa ottanut 

roolin, jossa en kysele enkä ohjaa erityisesti keskustelua, niin toimin näin 

loppuun asti. Jos keskustelua ei olisi syntynyt, olisin ottanut itse aktiivisemman 

roolin. 
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7 AINEISTON ANALYYSI 

 

Aineistolähtöinen analyysi etenee vaiheittain: aluksi perehdytään aineistoon 

hyvin. Analyysiyksikön määrittäminen on olennainen tehtävä ennen analyysin 

varsinaista aloittamista. Analyysiyksikön määrittelyssä ratkaisevat aineiston 

laatu ja tutkimustehtävän luonne. Tavallisimmin käytettyjä analyysiyksiköitä ovat 

sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä. 

Analyysiyksikön valinnan jälkeen, etsitään pelkistettyjä ilmaisuja ja alleviivataan 

ne. Pelkistetyt ilmaisut listataan ylös ja etsitään niistä yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Sen jälkeen pelkistetyt ilmaisut yhdistetään ja muodostetaan 

alakategorioita, edelleen yhdistetään alakategoriat ja muodostetaan 

yläkategorioita. Viimeiseksi yläkategoriat yhdistetään ja muodostetaan niistä 

kokoava käsite. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111; Janhonen & Nikkonen, 2003, 

25.) 

Opinnäytetyössä valitsin analyysiyksiköksi lausuman, jotta haastattelussa 

tulevat kokonaiset ajatukset pääsevät tutkimukseen mukaan. Yritin ottaa 

mukaan vain ne lausumat, jolla selvästi ilmaistaan jotain. Janhosen ja Nikkosen 

(2001, 26) mukaan lausumalla tarkoitetaan useammista sanoista muodostuvaa 

ajatusta, eräänlaista ajatusteemaa. Lausuma voi olla myös yhtä virkettä 

laajempi, monesta virkkeestä koostuva tekstikappale. 

Pelkistäminen voi tapahtua siten, että aineistoista etsitään tutkimustehtävän 

kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja (esimerkiksi, mitkä asiat olivat hyviä 

kuntoutusjakson aikana). Nämä ilmaisut alleviivataan eriväreillä. Alleviivatut 

ilmaisut merkitään aineiston sivun reunaan ja sen jälkeen kirjoitetaan peräkkäin 

eri konsepteille. Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta koodatut 

alkuperäiset ilmaisut käydään läpi tarkasti ja aineistosta etsitään 

samankaltaisuuksia ja /tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa 

tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään kategoriaksi sekä nimetään 

kategorian sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla esim. 

tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–

112.) 



34 

 

                                                                                                                                

Aineiston klusterointia seuraa aineiston abstrahointi, jossa erotetaan 

tutkimuksen kannalta tarpeellinen tieto ja valikoidun tiedon perusteella 

muodostetaan teoreettisia käsityksiä. Klusteroinnin katsotaan olevan osa 

abstrahointiprosessia. Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä edetään 

alkuperäisen informaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin 

käsitteisiin ja päätelmiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112.) BIKVA-mallissa 

asiakashaastattelujen kohdalla abstrahointivaihe on syytä jättää pois, jotta 

aineisto säilyy mahdollisimman aitona. 

Tutkimustulosten pohjalta pitäisi tapahtua työn kehittämistä ja työyhteisössä 

olisi hyvä sopia, miten tuloksia viedään eteenpäin ja hyödynnetään. 

Asiakkaiden mielipiteiden avulla on tarkoitus haastaa ”itsestäänselvyydet” 

kenttätyöntekijöiden toimintatavoissa ja organisaation ylemmillä tasoilla 

(Krogstrup 2004, 10.) 

BIKVAn  käyttö mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen palvelujen arviointiin, jo 

asiakkuudessa ollessaan. Onnistuessaan Bikva antaa osallistujilleen 

voimaantumista ja lisää asiakaslähtöistä työskentelyotetta. 

BIKVA-mallin prosessi lähtee siitä, että on kyky kuulla asiakkaiden puhetta, joka 

johtaa uuden tiedon muodostamiseen ja arvokeskusteluun ja sitä kautta 

reflektointiin ja avoimuuteen ja vielä johdon tukeen ja tiedon todelliseen 

hyödyntämiseen. Jos BIKVA-prosessi onnistuu työkäytännöt muuttuvat ja tukea 

ja ideoita kehittämiselle syntyy, ristiriitoja ja erimielisyyksiä kyetään 

käsittelemään. Tutkiva ja arvioiva ja asiakaslähtöisempi työote yleistyy ja 

asiakastyön arvostus nousee. (Högnappa, 2008, 31, 53.) 

 Asiakkaat antoivat mielestäni runsaasti palautetta eri asioista. BIKVA-mallin 

mukaisesti teemoittelin palautteen hyviin ja huonoihin asioihin, sekä kehittämis- 

ja parantamisehdotuksiin. Asiakaspalautteen yritin myös koosteessa (liite1) 

säilyttää mahdollisimman aitona ja alkuperäisenä. Osa asioista oli sellaisia, 

jotka saivat sekä hyvää että huonoa palautetta esimerkiksi ruoka ja kanttiinin 

toiminta. 

Kehittämisehdotukset taas liittyivät lähinnä toimintaan talon sisällä ja talon 

ulkopuolella sekä hankintoihin ja työtoimintaan. 
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Työntekijöiltäkin palautetta (liite 2) tuli hyvin, osa liittyi vahvasti 

asiakaspalautteeseen, osa asioista taas liittyi sellaiseenkin talon toimintaan, jota 

ei asiakaspalautteessa suoraan mainita. Työntekijöiden palautekoosteen ja 

myös johtoryhmän palautekoosteen (liite 3) tein hieman eri tavalla kuin 

asiakkaiden palautekoosteen. Sanotut asiat yritin säilyttää mahdollisimman 

aitoina, mutta puheesta häivytin sellaiset ilmaukset ja sanontatavat, joista 

henkilö olisi mahdollista tai jopa helppoa tunnistaa.  
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Esittelen tässä luvussa asiakkaiden palautteen, työntekijätason kommentit sekä 

johtoryhmän kommentit pääpiirteissään. Suorat lainaukset olen valinnut niin, 

että ne mahdollisimman hyvin kuvaisivat annettua palautetta. Tutkimus oli 

mielenkiintoinen prosessi yllättävine käänteineen.  Lopputulokseen voi kuitenkin 

olla tyytyväinen, koska keskustelu ja asiakaslähtöisemmän työtavan pohdinta 

kuitenkin loppujen lopuksi on lähtenyt liikkeelle Ridasjärven 

päihdehoitokeskuksessa. 

 

8.1 Asiakaspalautekooste 

Asiakkaiden palautteesta teemoittelin hyvät asiat viiteen eri luokkaan: 

 

 henkilökunta ja ryhmätoiminta 

  ympäristö ja ilmapiiri 

 ruokapalvelut 

 kanttiini 

 vaihtoehtohoidot 

Henkilökunnasta puhuessaan asiakkaat eivät eritelleet ammattiryhmiä vaan 

nimenomaan puhuttiin koko henkilökunnasta, niin sairaanhoitajista, 

ruokapalvelun, kiinteistöhuollon henkilöstöstä, ohjaajista kuin 

päihdetyöntekijöistäkin.    

Kaikin puolin henkilöstö asiansa osaava. 

Kokemusta on, todella kokemusta.                                                    

Hyvin olen saanut neuvoa ja apua silloin kun olen tarvinnut.  

Ridasjärvellähän keittiö ja kiinteistöhuolto ovat tiiviisti tekemisissä asiakkaiden 

kanssa myös työnohjaajina. 
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Ryhmiä kommentoidessaan asiakkaat selkeästi tarkoittivat oman yhteisön 

ryhmiä, talon omia vapaaehtoisia AA- ja NA-ryhmiä,  ja papin ryhmää. 

Ulkopuolisista ryhmistä puhuttiin lähinnä kyytien yhteydessä.  kuten  

Mun mielestä ridiksellä noi ryhmät on hyviä, mun kohdalla on ollu 

tosi rakentavia ja tätä hoitoa niinku edistäny sitä oikee ja tukenu sit 

mun kuntoutusta.  

Vaik on ollu tosi huonot fiilikset tossa viime aikoina, niin sitä on 

saanu ryhmässäki esille, niin täällä on ollut paljon parempi mieli kun 

on viikon ollut täällä. 

Ympäristöstä ja ilmapiiristä mainittiin erityisesti luonnonläheisyys. 

Sijainniltaan paikka on rauhallinen eikä ole kuitenkaan pitkä matka 

tonne kylille.  

Kesällä tää on kuin leirintäalue, jossa terassit on mutta tarjoilu 

puuttuu ja grillikatos on tosi hyvä (……), tuli istuskeltua iltaa ja 

juteltua ihmisten kanssa, soitettiin kitaraa ja muuta.  

 Veneet ja kalastus olivat myös tärkeitä asioita. 

Ilmapiiristä hyvinä asioina mainittiin:    

Ollaan omasta tahdosta ja annetaan rauha muillekin. 

Oli narkkari tai juoppo pystyy sanomaan, että ongelma on. 

Edellä mainitut ruokapalvelut saivat eniten positiivista palautetta, ruuan 

mainitsivat kaikki asiakkaat. 

Niin toi ruoka, ihan ravintolatason ruokaa, mä olen elämässäni 

kiertänyt yli 24 vuotta laitoksissa ihan pienestä asti ja tää on paras 

paikka missä olen syönyt. Siitä ei ole epäilystäkään. 

 Ja kanttiinin edulliset hinnat ja ylipäätänsä sen olemassaolo saivat myös 

positiivista palautetta. 
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Lisäksi vaihtoehtohoidot, muun muassa akupunktio, reikihoito, rentoutus ja 

hypnoosihoidot saivat myönteistä palautetta.  

Minä olen aina kärsinyt semmoisesta ahdistuksesta ja kaikesta 

tämmösestä (…..) jokainen nautti siitä (rentoutuksesta) ja oli todella 

hyvä olo sen jälkeen, semmonen rauhallinen …  

Niin tota,  aijon jatkaa sitä akupunktiota, minusta siitäkin on ollut 

apua, en tiä onko tää sit taikauskoa tai semmosta, mutta olkoo mitä 

tahansa, mutta jos siitä kerran on apua, niin olkoo se mimmosta 

huuhaata tahansa (….) niin jos, siitä kerran apua on, ni kyl mä 

sinne edelleen menen. 

Asiakkaat kokivat, että on hyvä, että on erilaisia hoitoja, joita voi kokeilla 

lääkkeiden lisäksi. 

Huonot asiat teemoittelin seitsemään eri luokkaan: 

 ympäristö ja ilmapiiri 

 punttisali 

 ruoka 

 kyydit 

 toverikunta 

 byrokratia 

 työtoiminta 

Ympäristöön ja ilmapiiriin liittyvä negatiivinen palaute liittyi hoitojaksojen 

lyhyyteen Toivottiin myös yksilöllisempää kuntoutusta. Lisäksi  me-hengen 

(asiakkaiden keskuudesta) koettiin puuttuvan. Myös asiakaskunnan todettiin 

muuttuneen ja tilannetta verrattiin kymmenen vuoden takaisiin asioihin, 

jolloin asiakaskunta jakaantui alkoholisteihin ja narkkareihin. Nyt asiakkaissa 

oli enemmän sekakäyttäjiä ja kovien huumeidenkäyttäjiä. Tässä osiossa 

ehkä eniten asiakkaita puhututti joidenkin asiakkaiden vakavat 

mielenterveysongelmat. 
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 Koettiin, että heidän paikkansa olisi jossain muualla.  

Vaikka olisi juoppo tai narkkari ja on vakavia 

mielenterveysongelmia, kuuluu hullujenhuoneelle, ei Ridikselle 

Punttisalin eli kuntosalin paikasta oltiin myös huolissaan. pelättiin, että siellä on 

asbestia ja paikka on huono. 

Punttisali on pieni ja pimeä, ihan väärä paikka punttisalille 

Myös kyydeissä ja toverikunnan toiminnassa oli asiakkaiden mielestä 

kehittämisen varaa. Kyydeillä tarkoitettiin kaksi kertaa viikossa ajettavaa 

kaupunkikyytiä (pankki- ja virastoasiointikyyti Hyvinkäälle) ja kyytejä iltaisin 

ulkopuolisiin vertaistukiryhmiin.  Ridasjärveltä on 13 kilometria Hyvinkään 

keskustaan ja linja-auto kulkee harvakseltaan noin neljä kertaa päivässä. 

Kaupunkikyyti ajetaan normaalisti maanantaisin ja torstaisin talon 

henkilökunnan puolesta. Asiakkaat voivat laittaa kyseisen päivän aamuna 

nimensä kaupunkikyytilistaan. Jonoa kaupunkikyydille on ajoittain mutta ei aina. 

Mukaan mahtuu kahdeksan asiakasta ja yksi asiakas voi käydä vain yhden 

kerran viikossa kaupunkikyydillä  

Hirvee ongelma, kauhea katsoo, kun ihmiset riitelee, hyvä ettei tule 

lyöntikisaa. 

Pitäs olla todella tiedossa kuka on käynyt aikaisemmassa 

(kaupunkikyydissä), joku sivari vetää nimiä yli.  

Talon vertaistukiryhmissä käyvillä asiakkailla on mahdollisuus saada toinen 

talon henkilöautoista käyttöönsä käydäkseen myös talon ulkopuolisissa 

ryhmissä, esimerkiksi oman kuntansa AA- tai NA-ryhmässä. Kuljettajana 

toimivalla asiakkaalla on ajokortin lisäksi oltava niin sanottu ”ajolupa” talon 

lääkäriltä, mikäli hänellä on rauhoittava lääkitys tai muutoin sellainen lääkitys, 

joka voi vaikuttaa ajokykyyn.  

NA-jutuista, kun talo ei tule millään muulla tavalla vastaan kun 

autolla ja aina ei ole kortillista kuskia. 
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Ei saisi olla peruste, että pitää käydä ensin täällä talon ryhmissä, 

niin se ois hoitavampi, pääsis ulkopuolisiin ryhmiin. 

Toverikunnan toiminta on asiakkaiden omaa toimintaa, toverikunta on siis 

Ridasjärvellä olevat asiakkaat. Toverikunnalla on asiakkaiden joukosta valittu 

puheenjohtaja ja muita vapaaehtoisia vastuuvirkoja. Näitä ovat esimerkiksi 

kanttiinin vastaava, urheiluvastaava, kuntosalivastaava, bingovastaava, 

karaokevastaava ja pyykkivastaava muutamia mainitakseni.  

Toverikunnan kokouksen ikuisuuskysymys on tietyt virat, kukaan ei 

halua ottaa. voisi olla vähän aktiivisempaa porukkaa.  

Toverikunnan rannassa on punainen mökki, mutta ei saunaa.     

                   Pyykkivastaavia pitäisi olla kaksi, on vain yksi. 

Byrokratiaosiossa tuli ilmi, että asiakkaat olivat kokeneet saavansa eri 

henkilökunnan jäseniltä erilaisia vastauksia tai vastauksen saaminen oli 

kestänyt kohtuuttoman kauan suhteessa kysymykseen.  

Kysyt sieltä ja täältä ja joka puolelta saat eri vastauksen, loppujen 

lopuksi kukaan ei vastaa. 

Tää kuvastaa sitä byrokratiaa, joka tähänkin putiikkiin on iskenyt ja 

pahemman kerran.  

Lisäksi toivottiin, että olisi mahdollista valita työntekijä erikseen. Asiakkaat 

valitsevat tullessaan haluamansa yhteisön mutta, jos esimerkiksi edellisellä 

jaksolla ollut työntekijä ei olekaan juuri siinä yhteisössä, voi syntyä tilanne, jossa 

asiakas ei saa työntekijäkseen juuri sitä henkilöä, jonka olisi halunnut.  

Tein pyynnön, anomuksen, toivomuksen, että saisin x:n 

työntekijäkseni, mutta ei onnistunut. 

Myös Ridiskokousta eli koko talon yhteisökokousta kritisoitiin.  

Voi laukoa mielipiteitään Ridiskokouksessa, mutta aika harvoin 

ihmiset uskaltaa aukoa suutaan. 

Ridiskokouksessa tein aloitteen, niin heti henkilökunta torppasi sen. 
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Työtoiminta herätti myös puhetta, siitä paikataanko sillä henkilökunnan 

tehtäviä ja onko päihdekuntoutus vai työtoiminta etusijalla.  

Tehdään ammattitöitä ja palkkiota ei ole, tulee ihmisarvon 

alentamisolo. 

Ridis pistää rahaa pankkiin, kun me ollaan oikeissa töissä, ne 

säästää satoja euroja, se on lainausmerkeissä hyväksikäyttöä. 

Asiakkaiden esittämät kehittämistoimenpiteet sisälsivät sekä talon 

sisäpuoliseen että ulkopuoliseen toimintaan liittyviä toiveita. Toivottiin lisää 

latuja, yhteisiä grilli-iltoja toverikunnan rannassa, jalkapalloa jotain ulkopuolista 

ryhmää tai henkilökuntaa vastaan ja harrastajateatteria esiintymään 

Ridasjärvelle. Toivottiin myös viikoittaisia käyntejä esimerkiksi keilaamaan tai 

uimahalliin Hyvinkäälle. Hankinnoista ehdotettiin jokaiselle omaa kannettavaa 

tietokonetta, mönkijää, Ridasjärvelle omaa pankkiautomaattia ja Kuusiyhteisölle 

omaa pesukonetta. 

Kuljetusasioista esitettiin myös toiveita ja toverikunnalle valvottua tietokonetta, 

jolla saisi hoitaa vain pankkiasioita. Toverikunnalla on kaksi tietokonetta, jotka 

varsin usein ovat sekaisin, ilmeisesti johtuen suuresta käyttäjämäärästä. 

Toivottiin myös että Kuusiyhteisön ammattimiehille kunta maksaisi koko 

asiakasmaksuosuuden, kun palkkiorahaa ei enää ole.  

Vähimmäisvaatimus, joko palkka takaisin tai kunta maksaisi hoidon 

täysin.  

Työnteko on hoitavaa, kun ei tarvitse miettiä, onko varaa olla täällä. 

Ainakin työporukalle makkaraa ja juustoa rajoituksetta, mielellään 

kaikille, varsinkin viikonloppuisin kun on vain yksi ruokailu. 

 

8.2 Työntekijöiden palautteen tulokset 

Yleisesti asiakkaiden palautteesta ajateltiin, että se on tuttua, sellaista mitä 

kuulee muutenkin. Palautteeseen oli saatu koottua se jokapäiväinen eri tahoilta 

asiakkailta tuleva palaute. Asiakkaiden palaute oli hyvin käytännönläheistä ja 
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kertoo siitä, että asiakkaiden arki pyörii Ridasjärvellä aika paljon käytännön 

asioiden ympärillä. Ne asiat, jotka asiakkaita mietityttävät liittyvät asiakkaiden 

arkeen ja vapaa-ajan viettoon. Yllättävintä työntekijöiden mielestä oli se, että 

sairaanhoito- ja lääkäripalveluista ei ollut kommenttia, kuitenkin ne puhututtavat 

asiakkaita varsin paljon, varsinkin lääkityksen osalta. 

Työntekijöiden haastattelusta sain kahdeksan eri luokkaa: 

 vapaa-ajan vietto ja toverikunta 

 Ridiskokous 

 asiakkaiden kunto ja asiakaskunnan muuttuminen 

  Ridasjärven päihdehoitokeskuksen profiloituminen 

 työtoiminta 

 työtyytyväisyyskysely ja koulutusasiat 

 johtoryhmä 

 kehittämiseen liittyvät asiat 

Ensimmäisen kohtaan liittyen henkilökunta mietti, että asiakkaille jää paljon 

vapaa-aikaa, johon pitäisi saada jotain tekemistä. Päivystyksessä iltaisin ja 

viikonloppuisin on vain kaksi työntekijää, joista toinen vielä saattaa antaa 

vaihtoehtohoitoja, joten erityisen ohjelman tai kyytien järjestämiseen ei jää  

aikaa. Näissä asioissa on siis kyse henkilökuntaresursseista. Toisinaan joku 

asiakkaista on hyvin aktiivinen esimerkiksi toverikunnan urheiluvastaavana ja 

järjestää paljon ohjelmaa muille asiakkaille. Toivottiin kuitenkin, että 

Ridasjärvelle saataisiin askartelun- tai harrasteohjaaja, joka asiakkaiden kanssa 

organisoisi vapaa-ajan viettoa. 

Järkevä ja monipuolinen vapaa-ajan ohjaaminen niin se on ihan 

ammatti-ihmisen hommaa, ei voida olettaa, että joku 

kuntoutusprosessissa oleva asiakas, ottaa siitä niin vastuun. 



43 

 

                                                                                                                                

Toverikunnan toiminnan muisteltiin olleen muutama vuosi aikaisemmin 

aktiivisempaa ja mietittiin johtuuko se kohtuullisen vahvoista pienyhteisöistä 

(Tammi, Silmu, Kuusi, Kasvu, Setri), koko talon yhteishenki ikään kuin puuttuu. 

Et ei oo semmosta et me kaikki vaan on sit Silmu ja Tammi ja 

varmaan toimiikin sit ominaan hyvin, mut ei sit saada enää 

porukkaa samalla lailla yhteen. Toki asiakkaiden kunto ja toi 

vaikuttaa kans.   

Esitettiin myös, että eri yhteisöt voisivat ottaa vastuuta vapaa-ajan toiminnasta 

vaikka kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Toiminta suunniteltaisiin omassa 

yhteisössä ja asiakkaat olisivat yhdessä vastuussa siitä.  

Se olis semmonen mitä pystys puhumaan ryhmissä ja tekee 

yhdessä asiakkaiden kanssa sitä suunnitelmaa, en usko että 

valtaosa meidän asiakkaista on niin sairaita kuitenkaan, että ne ei 

kykenis tavallaan semmoseen, tavallaan päivystyksen tuella sitten 

vielä iltaisin. 

Ridiskokouksesta ja siihen liittyen yhteisökoulutuksesta esitettiin kritiikkiä, 

oltiin sitä mieltä, että isossa laitoksessa yhteisöllisyysajatus on jo mennyttä 

aikaa.  

Veikkaan, että 70% henkilökunnasta ei edes tiedä mitä on 

yhteisökuntoutus, johon Ridiskokous kuuluu.” 

Jotenkin on se yhteisöllisyys mennyttä kauraa, asiakaspalautteessa 

tulee jotenkin se, että toivotaan myös sitä yksilöllistä huomioimista 

ja sitä kokonaistilanteen arviointia, ettei ois niin selkeesti kaikki täs 

samassa muotissa ja toki meillä sitä tehdäänkin. 

Asiakkaiden kunto ja asiakaskunnan muuttuminen puhutti myös paljon. 

Asiakkaiden palautteessa tuli esille se, että Ridasjärvellä on aika paljon 

huonokuntoisia asiakkaita nykyään. Psyykkisiä ongelmia on paljon ja kaikki 

asiakkaat eivät ole niin itsenäisiä kuin laitos vaatisi. Kaikki ammattiryhmät 

joutuvat tekemään paljon asiakkaiden puolesta. Parempikuntoiset asiakkaat 
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taas pohtivat, etteivät vakavista psyykkisistä ongelmista kärsivät ihmiset ole 

oikeassa paikassa täällä ja miksi henkilökunta ei tee mitään. . 

Päihde- ja mielenterveysongelmathan kulkee käsi kädessä ja 

ihmisillä on näitä kaksoisdiagnooseja ja muita että ehkä siihen 

pitäisi jotenkin reagoida täällä tavallaan, että jatkossa varmasti 

asiakkaatkaan ei tule olemaan parempikuntoisia mitä nyt. 

asiakaskunta muuttunut aivan älyttömästi siitä, mitä on ollu vaikka 

kuusi vuotta sitten. 

Profiloinnin osalta kysyttiin, että aiotaanko jatkossa Ridasjärvellä profiloitua 

tiettyihin ryhmiin vai jatketaanko aiempaan tapaan? Tällöin asiakkaissa on 

mielenterveysongelmaisia, alkoholisteja, narkomaaneja, sekakäyttäjiä ja 

peliriippuvaisia. Osa työntekijöistä ajatteli kuntien toivovan profiloitumista.  

Kannattaa miettiä profiloidutaanko nuorille tai nuorenmielisille vai 

profiloidutaanko me kokonaan Setriin (ikääntyneiden yhteisö). 

Työtoiminnasta ajateltiin, että jos asiakas tekee ihan ammattitöitä, korvaus 

olisi paikallaan, vaikkapa niin, että asiakasmaksuosuutta ei tarvitsisi maksaa. 

Muillekin työtoiminnassa oleville asiakkaille ehdotettiin esimerkiksi muutaman 

euron lipukkeita kanttiiniin palkkioksi työstä. Siivoustyö mainittiin vielä erikseen: 

laatu ei aina ole paras mahdollinen kun asiakkaat hoitavat joitain siivoustehtäviä 

ja vastuu on kuitenkin siivoustyönohjaajilla.  

Pahimmassa tapauksessa ne (asiakkaat) tekee täällä ilmaiseksi 

töitä ja kaiken lisäksi maksaa vielä siitä, että ne on täällä hoidossa. 

En puhu nyt siitä, että käy tunnin tiskaamasssa ja jotain tällaisia 

pieniä juttuja, mutta puhun näistä, jotka ihan oikeasti tekee töitä ja 

kiinteistöpuolen hommia. 

Asiakaspalautteesta erillisinä nousivat esiin työtyytyväisyyskysely, koulutus 

ja johtoryhmän toiminta työntekijöiden ryhmäkeskustelussa. 

Työtyytyväisyyskyselystä mietittiin että numerot eivät välttämättä kerro mitään, 

toisen kolmonen voi olla ihan eri asia kuin toisen.  
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Työtyytyväisyyskyselyä ei saisi pitää koko totuutena.  

Niin, että hyvinhän me pärjätään, työtyytyväisyys on huippuluokkaa, 

sairauspoissaoloja ei oo, isommin ainakaan, kaikki on hyvin, mitä 

sitä turhaa muuttamaan tai resursseja lisäämään, kaikkihan puhuu 

sen puolesta, että meillä menee hyvin. Asiakkaitahan tulee ovista ja 

ikkunoista koko ajan. 

Jos toiset antaa viisi ja toiset kaksi niin. Vihaan niitä kyselyjä 

ylipäätään ne ei kerro yhtään mitään. 

Pakko nyt sanoa, että se pitäiis toteuttaa tiimeittäin ja kattoo tiimien 

erot, toivoisin että ihmiset vastais sinne vapaa osioon kun se 

numero ei kerro mitään. 

Käsialasta tunnistaa, pitäisi olla sähköinen kysely, voisi tehdä 

koneella. Palautus sellaisessa paikassa, ettei toimiston laatikkoon, 

että kaikki näkee, kuka toi. 

Toivottiin johdolta koulutusehdotuksia. Koettiin, että talossa ei puhuta samaa 

kieltä ja kaikki henkilökunnan jäsenet eivät tiedä tarpeeksi päihteistä tai 

päihdekuntoutuksesta. 

Johtoryhmästä mielipide oli, että se on liian iso ja ammattirajat ylittyvät, kun 

sairaanhoidonkoulutuksen saanut miettii rakennusprojekteja tai soranajoa. 

Esitettiin myös, että osa johtoryhmästä jarruttaa kehitystä. 

Kehittämisosiossa nostettiin esille vanhojen rakenteiden purkaminen, 

yhteisöihin myös muuta henkilökuntaa kuin päihdetyöntekijät, avoimia ryhmiä 

toivottiin myös, sellaisia, joihin kuka tahansa asiakas voisi mistä tahansa 

yhteisöstä osallistua. Pidettiin myös mahdollisena että asiakas voisi valita 

henkilökohtaisen työntekijänsä joustavammin kuin nyt.  

Jos asiakas tulis vaikka Silmuun, niin on sitten vaikka sen entisen 

työntekijän kanssa, joka sattuu oleen Tammessa, se toteutuu 

silloin, jos asiakas siirtyy kesken kuntoutuksen, mutta jossain 

tapauksissa voisi olla hyvä myös uusien asiakkaiden kanssa. 
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Toivottiin, että asiakkaiden palautetta kuunnellaan ennakkoluulottomasti, ja 

avoimuus työntekijöiden kesken tärkeää. Kuntoutusjohtajaa pidettiin 

tarpeellisena, jotta voidaan kuunnella kuntien toiveita, ajateltiin, että Ridasjärvi 

tulee jälkijunassa strategioiden suhteen. 

 

8.3 Johtoryhmän palautteen tulokset 

Johtoryhmän haastattelusta aineiston analalyysilla teemoittelin viisi eri luokkaa: 

 työntekijäpalautteen tunnelmat 

 asiakaspalautteesta 

 työtoiminnasta ja ryhmistä 

 johtoryhmästä 

 työtyytyväisyyskyselystä ja kehittämisestä. 

Työntekijäpalautteen tunnelmista 

Työntekijäpalaute oli tuonut monenlaisia tunteita esiin, oli tullut ahdistunut olo, 

siitä että näin huonostiko tätä työtä tehdään. Jos ihmisillä on huono tai 

epätyydyttävä olo töissä on selvää, että he kritisoivat, mutta vaikka palautetta 

seuloi, jäi negatiivinen olo. Työntekijät olivat kokeneet asioiden jatkuvan 

samanlaisina 20 vuotta, ja toisaalta he halusivat itse palata kymmenen vuoden 

takaisiin käytäntöihin. Palaute koettiin ristiriitaiseksi ja hämmentäväksi Siitä ei 

löytynyt myönteisiä asioita eikä oikein kehittämisehdotuksiakaan. 

Työntekijöiden palautteesta jäi paljon negatiivisempi kuva kuin asiakkaiden 

palautteesta. Vaikka ajattelisi sen olevan vain yksi pieni otanta, niin yllättävää 

se oli johtoryhmän jäsenille. Osalle tuli ärtynyt ja ihmettelevä olo, asiat ovat 

työntekijöiden mielestä noin huonosti ja kuitenkin haluavat olla Ridasjärvellä 

töissä. Johtoryhmässä mietittiin sitä, että olisiko tapahtunut niin, että joku tai 

jotkut olivat kritisoineet vahvemmin ja haastattelun sävy oli muuttunut sitä kautta 

kielteiseksi kauttaaltaan. Ryhmätilanteessahan näin voi käydä. 
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Kommentteja työntekijöiden palautteesta:  

ilta oli pilalla, tuli loukkaantunut ja surullinenkin olo siitä, että näin 

huonostiko asiat täällä ovat. 

 vaikea löytää siitä enää mitään myönteistä tai analysoida sitä, mitä 

kehittämistä siitä löytyisi, ehkä pitemmän ajan kuluessa, mutta ei 

tässä kohtaa.  

Esille tuotiin myös, että palautteessa oli viitattu siihen, että kaikilla Ridasjärven 

työntekijöillä ei ole päihdealankoulutusta eikä yhteisökoulutusta. Ja näin ollen 

työtoiminnan ohjaajat eivät osaisi ohjata asiakkaita oikein. Tätä ei koettu 

oikeudenmukaiseksi. 

 Työntekijöiden palaute herätti myös seuraavia pohdintoja: paljon on sellaisia 

väittämiä, jotka ovat vääriä. Ne vaatisivat varmaan keskustelua lisää. Pettynyt 

olo palautteeseen. Eri yhteisöjen arvosteleminen koettiin lähinnä selkään 

puukottamiseksi, esimerkiksi Silmun, Tammen ja Kuusen vertaileminen, kun 

ääneen ei näin kuitenkaan ole kuullut kenenkään puhuvan tai arvostelevan 

yhteisöjä näin. Ihmetystä herätti, että eikö joku työntekijä tiedä, että Tammessa, 

Kuusessa ja Setrissä on useasta ammattiryhmästä edustajia. Setrissä on myös 

oma sairaanhoitaja, toisaalta opiaattikorvaushoidossa olevia voi olla missä 

yhteisössä vaan, ja heidän kohdallaan ollaan tiiviissä yhteistyössä 

sairaanhoitajien kanssa. 

Päällimmäinen ajatus työntekijöiden palautteesta tiivistyi siihen, että siinä oli 

paljon sellaista palautetta, joka ei liity asiakaspalautteeseen mitenkään, eivät 

asiakkaat ole johtoryhmästä tai työtyytyväisyyskyselystä keskustelleet. 

Kun aikaa kuluu, tähän työntekijöidenkin palautteeseen tulee 

suhtautua sillä, että siinä on ihmiset päässeet valloilleen. Ja ehkä 

nää kaikki ajatukset eivät ole ihan kauhean loppuun asti mietittyjä, 

että sellaisia heittoja, että mitä tulee mieleen, keskustelun 

avauksena, ehkä se hyvä puoli, että tää meitäkin niin kuin kirvoitti 

monenlaiseen puheeseen. 
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Asiakaspalaute koettiin johtoryhmässä samalla tavalla kuin työntekijöiden 

keskuudessa tutuksi.  

Ihan samanlaista tämä palaute kuin pihapiirissäkin kuulee. 

Jossain kohtaa tuli esiin, että täällä uskaltaa suoraan puhua, 

tämmöisistä ilmeisesti huonoistakin asioista, siinä mun mielestä 

asiakaspalaute ihan hyvää, hyvin annettua. 

Kuntosaliasiasta todettiin, että asbestia siellä ei ole mutta paikkana se on 

todellakin pieni, uutta paikkaa on jo mietitty, mutta kun myös bändikamoille on 

tarvittu tilaa, sopivaa uutta tilaa ei oikein ole. 

Toverikunnan kohdalta mietittiin, voisiko joku henkilökunnasta olla vielä 

enemmän tukena toiminnassa. Hankinnoista mainittiin pankkiautomaatti,  

Ja pankkiautomaattiakin oltiin vaille, vaikka ei taida olla niin suuri 

paikka, että saisi sellaisen ja pitäisi olla rahakkaampia asiakkaita. 

Yksi toivottu hankinta oli mönkijä ja mönkijäkuntoutus sai kannatusta, mutta 

mönkijä ei tällä hetkellä ole  hankintalistalla. 

Mielenterveysongelmaisten asiakkaiden määrän lisääntyminen ja ongelmien 

vakavuus on puhuttanut myös johtoryhmässä, mutta sitäkään ei pidetty hyvänä 

vaihtoehtona, että luotaisiin todella tiukat kriteerit asiakkaille. Aiempi linja, jossa 

Ridasjärvellä arvioidaan, miten asiakkaan kanssa tullaan toimeen, on kuitenkin 

eettisesti parempi.  

Tosin tiedetään, että jos kuntaan joudutaan ilmoittamaan, että 

asiakas ei pärjää, vastaus on usein se, että ei ole asiakkaalle 

mitään muutakaan paikkaa. 

 Mutta jos asiakas tarvitsee pienemmän paikan tai tiiviimmän seurannan, on 

vastuu kyllä lähettäjäkunnalla. 

Ruoka sai paljon kehuja asiakaspalautteessa, toisaalta toivottiin makkara- ja 

juustokontrollista luopumista. Ruokapalvelun vastauksena todettiin, että on 

kuitenkin aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen arkisin. Aamupalalta saa 

ottaa iltapalatarpeita, samoin päivälliseltä. Aamupalalla on joka toinen päivä 
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kananmunat ja leikkeleet, ja joka toinen aamu levitteitä, tuorejuusto, 

maksalevitettä, sulatejuustoa, siitä saa hyvät eväät illaksi. Puuro, murot ja mysli 

ovat joka aamu. Säännöllinen syöminen on tärkeää, koska se vähentää myös 

retkahdusriskiä. Usein leikkeleitä ja leipää löytyy solujen jääkaapeista isoja 

määriä homehtuneina. Nämä ovat syitä, jonka takia toivotaan, että ruoka 

syödään ruoka-aikoina ja illaksi otetaan pienet eväät. 

 

Työtoiminnasta ja ryhmistä 

Johtoryhmässä todettiin, että niin kauan kun on asiakkaita, jotka muistavat 

aiemman palkkiorahasysteemin, pieni palkkio työtoiminnasta tehtyjen tuntien 

mukaan, keskustelu tulee nousemaan esiin työtoimintaa koskien. Palkkiorahan 

maksun lopettaminen perustui siihen, että työtoimintaa pidetään kuntouttavana 

ja räätälöidään asiakkaan kykyjen mukaan. Myös ryhmätoiminta on 

kuntouttavaa ja olisi epäoikeudenmukaista, jos siitä ei saisi palkkiota myös. 

Keskustelua herätti myös se, että sekä asiakas- että työntekijöiden palautteessa 

arvotettiin toinen työ toista arvokkaammaksi, onko todella lumenkolaus 

arvokkaampaa työtä kuin siivoaminen. Ihmeteltiin myös sitä kärjistettyä 

mielipidettä, että asiakkaat kokevat ehdottomasti työtoiminnan negatiivisena ja 

ryhmät positiivisena.  

Jonkun toisen työ on arvottomampaa ja toisen työ onkin arvokasta, 

vaikka kaikkia toimintoja tarvitaan. 

Työtoiminnan suhteen mietittiin sitä, että pitäisi varmaan olla avoimempi ja 

tarkempi linja sen suhteen, että toivomme työtoimintaan osallistumista, mutta 

jos ei sitä halua, niin ei siitä ketään uloskirjoiteta eikä ole niin tapahtunut 

aiemminkaan.  

On taas sitten niitä asiakkaita, joille on oltava heti eikä viidestoista 

päivä töitä.  

Jotkut sanoo heti tullessaan, että en oo ryhmäihminen. 

Ja aina on ollut ihmisiä, jotka ei kuntoutuksen aikana tee mitään, 

vaikka kuinka yritettäs, eikä niitä silti ulosheitetä. 
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Johtoryhmä 

Johtoryhmän koosta tulleisiin kommentteihin vastattiin niin, että minkä tiimin 

edustaja sitten jää pois ja kuinka käy sitten tiedonkulun. Ajateltiin myös, että 

rakennusprojektien, vesi ym. asioiden on kuitenkin hyvä olla mahdollisimman 

monen tiedossa. Kommentit kehityksen jarruttamisesta herättivät kysymyksiä. 

Henkilökunnan foorumissa asioista puhutaan ja niitä selkiytetään mutta 

ohjaajista niissä ovat vain päivävuorossa olevat ja muut lukevat kulloisenkin 

muistion, jos lukevat ja tekevät niistä omia johtopäätöksiään. 

Profiloitumisasiaa ihmeteltiin, kunnilta kysytään vuosittain toiveita ja palautetta 

Ridasjärven toiminnasta ja ollaan tiiviisti yhteistyössä . 

Mun mielestä meidän ongelma ei ole se, ettei tiedettäisi mitä 

kunnat haluaa, kyllä ne sen aika selkeästi ilmaisee ja jos me tehtäs 

ihan vääriä asioita ja ihan eri asioita kuin ne haluaa, niin kyllä 

perästä kuuluis. 

Setrin perustaminen ei ole jälkijunassa vaan ollaan tässä maassa 

etuajassa eli päinvastoin. 

Työtyytyväisyyskyselystä ja kehittämisestä 

Johtoryhmän kommentit tyytyväisyyskyselystä tiivistyivät siihen, että jos 

saadaan hyviä tuloksia (ka.3,7), niitä ei koeta oikeina. Toisaalta ajateltiin, että 

eikö osata kunnioittaa niiden 30 vastanneen ihmisen mielipiteitä, vaan 

ajatellaan niiden olevan vääriä. Hieman kärjistettynä mietittiin, kannattaako siis 

tällaisia työtyytyväisyyskyselyjä tehdä, jos niitä vähätellään ja koetaan 

merkityksettömiksi. 

Kannatusta johtoryhmässä sai ajatus siitä, että kehittämispäivänä lähdettäisiin 

tyhjältä pöydältä aivoriihimäisesti. Sitä vartenhan kehittämispäivä on. 

Katsottaisiin pienryhmissä, mitä ajatuksia tulee ja mitkä niistä voisivat olla 

realistisia. Pienet muutokset ovat yleensä kuitenkin parempia kuin 

vallankumous. 

Se, että yhteisöissä toimisi sairaanhoitaja ja päihdetyöntekijä työpari voisi olla 

hyvä, jos vain henkilökuntaresurssit sallisivat. Ainakin sairaanhoitajien ja 
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yhteisön työntekijöiden väliset palaverit yhteisöjen asiakkaista olisivat todella 

hyviä. Ajankohdat sovittaisiin erikseen säännöllisellä pohjalla. Muutoksia 

tapahtuu myös, kun nykyinen lääkäri jää eläkkeelle. Uudelta lääkäriltä 

toivottaisiin enemmän tiimiytymistä kuntoutuspuolen asioihin. Jos profiloidutaan 

nuoriin, täytyy huomioida huumeongelma ja sen erityispiirteet. 

Kuntoutusjohtajan toimi on ollut vakanssina olemassa, mutta siihen ei ole rahoja 

osoitettu. Ehkä se voisi olla tarpeellinen, sitä täytyy hallituksen kanssa ruveta 

miettimään ensi vuoden budjettia tehdessä. Tarvetta sisällönkehittämiselle on 

aina ja se on nyt ollut enemmän kollektiivista, siihen saavat osallistua kaikki.  

Mutta onko se organisaation kannalta huono asia myöskään, että 

pääsee ottamaan kantaa ja vaikuttamaan myöskin. 

Johtoryhmän osalta tulevaisuudessa tärkeitä asioita ovat laatukäsikirjan 

luominen, määrittely ja yksilöiminen ja se, että joskus toimittaisiin sen mukaan. 

Laatu pitäisi olla tasaista ja kaikkien asiakkaiden pitäisi saada sama kohtelu. 

Samoin tuottavuusohjelma, jota kunnat toivovat, olisi tärkeä ja sitä pitäisi miettiä 

yhdessä henkilökunnan kanssa. Palkkausasiat saivat työtyytyväisyyskyselyssä 

huonoimman arvosanan ja myös niitä pitäisi kehittää, minkälaisia 

korjausliikkeitä tarvitaan. Niitäkin asioita voi pohtia kehittämispäivässä. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyössäni lähdin tutkimaan sitä, miten BIKVA-mallin avulla asiakkaiden 

osallisuutta voitaisiin lisätä Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. 

Pyrkimyksenäni oli löytää asiakkaille merkityksellisiä asioita ja kuulla heidän 

arvioitaan kuntoutuksesta Ridasjärvellä. Asiakkaiden palautteesta tullut 

kehittämisidea voi muokkautua BIKVA-prosessin aikana uudenlaiseksi. Idea voi 

olla sellainen, että se on helppo toteuttaa työntekijätasolla tai se voi vaatia 

johtotason päätöksiä. BIKVA-prossessin sitoutumisen aste tulee usein esiin 

siinä vaiheessa, kun ideoista pitäisi muokata konkreettisia päätöksiä. 

Toimivatkin ideat voivat jäädä toteutumatta, jos prosessiin osallistuvat eivät ole 

sitoutuneet siihen. Resurssien puute voi olla myös syy siihen, että ehdotuksia ei 

voida toteuttaa käytännössä. BIKVA-mallin avulla voidaan etsiä uusia tapoja 

järjestää resursseja ja toimintatapoja, mutta BIKVA-malli ei tuo lisäresursseja 

organisaatioon.  (Koivisto, 2007, 47.)  

Tässä tutkimuksessa ryhmäkeskusteluihin osallistuneet työntekijät ja johto eivät 

olleet mitenkään erityisesti sitoutuneita BIKVA-prossessiin ja eikä sitä oltu heiltä 

odotettukaan. Enemmänkin oli kyse siitä, että he osallistuivat BIKVA-mallin 

mukaiseen opinnäytetyöhöni. Malli oli kaikille uusi asia. BIKVA-malli varmasti 

toimisi hyvin eri tavalla, jos olisin ensin perehdyttänyt siihen henkilökuntaa ja 

käynyt keskustelua sitoutumisesta prosessiin. Nyt BIKVA-mallin tapainen 

työskentely oli heille vierasta ja liittyi ainoastaan opinnäytetyöhöni. 

Tämä on käsitykseni mukaan yksi syy siihen, miksi asiakaspalautteen merkitys 

ei korostunut tavalla, jota olin toivonut. Asiakaspalaute jäi ikään kuin 

työntekijöiden palautteen jalkoihin. Toki on myös niin, että työntekijöillä voi olla 

erilaisia käsityksiä asiakkaiden palautteen merkityksestä omassa työssään. 

Minna Laitila (2010, 145) on tutkimuksessaan päihde- ja mielenterveystyön 

asiakkaista  löytänyt kolme eri käsitystä siitä, miten ammattilaiset mieltävät 

asiakkaiden  osallisuuden. Ensimmäisen näkökulman mukaan asiakkaiden 

osallisuus oli ratkaisevan tärkeä ja toiminnan ehdoton edellytys. Asiakkailla 

katsottiin olevan paras asiantuntijuus, oli sitten kyseessä oma hoito tai 

palveluiden kehittäminen.   
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Toisen näkökulman mukaan asiakkaiden näkemykset ja mielipiteet oli hyvä 

ottaa huomioon. Se oli suotavaa ja järkevää, mutta ei välttämätöntä palvelun 

kannalta. Kolmas näkökulma lähti asiakkaan sitoutumisesta omaan hoitoonsa ja 

kuntoutukseensa, kun hänelle annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä on 

kuntoutuksen sisältö. Tällöin asiakas myös ottaa vastuuta kuntoutuksestaan 

itse. Asiakkaat pitivät tärkeimpänä osallisuuden muotona vaikuttamista omaan 

hoitoonsa ja kuntoutukseensa. (Laitila, 2010, 146–147.) 

Tässä tutkimuksessa asiakkaiden palaute mielestäni arvioitiin samankaltaisesti 

kuin Laitilan tutkimuksen toinen näkökulma. Asiakkaiden näkemyksiä ja 

mielipiteitä on hyvä kuulla, mutta se ei ole ensiarvoisen tärkeää. Arvelisin tämän 

johtuvan myös siitä, että palaute oli niin tuttua, arkipäiväistä ja konkreettista. 

Työntekijät olisivat toivoneet enemmän palautetta työn kuntoutuksellisesta 

sisällöstä, ryhmien teemoista ja yksilötyöskentelystä. Toisaalta näitä asioita ei 

myöskään asiakkaiden palautteessa kritisoitu. 

Tämän tutkimuksen perusteella  asiakkaiden palautteelta odotettiin  enemmän,  

kuin  jokapäiväistä palautetta. Ilmeisesti odotettiin ja toivottiin, että asiakkaat 

esittävät jotain aivan uutta pohdittavaa, jota henkilökunta ei ole tullut 

ajatelleeksi. Tämä on ymmärrettävää ja BIKVA-mallin toivotaankin tuovan 

tällaista tietoa esiin. Tietoa, joka on piilossa työntekijöiltä, johdolta ja poliittisilta 

päättäjiltä. (Krogstrup, 2004, 7–8) 

Högnappa (2008, 35) toteaa tutkimuksessaan, että selvästi jotkut työntekijät 

olivat ajatelleet BIKVA-prosessin tuottavan isompia muutoksia ja olleet 

pettyneitä siihen, että asiakkaiden kokemukset ja toiveet liittyivät jokapäiväiseen 

arkityöhön.  

Asiakkaiden kehittämistoiveista moni asia on loppujen lopuksi helposti 

järjestettävissä, ladut ja erilaiset jalkapallo- tai lentopalloturnaukset sekä grilli-

illat. Niitä onkin järjestetty mahdollisuuksien mukaan. Jotkut toiveet, kuten 

pankkiautomaatti, tai työtoiminnan palkkiorahan takaisin saaminen, eivät 

todennäköisesti toteudu. 

Työntekijät toivoivat rakenteiden uusimista, jota ei avattu tarkemmin ja avoimia 

ryhmiä, sellaisia, joihin kaikki asiakkaat voisivat osallistua yhteisöstä 
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riippumatta. Pieni muutos henkilökunnalle, mutta iso asiakkaalle voisi olla myös 

se, että työntekijän voisi valita oman yhteisön ulkopuolelta. Edellytyksenä olisi, 

että on aiemmin työskennellyt saman työntekijän kanssa ja haluaa jatkaa 

yhteistyötä. Hyvä ehdotus mielestäni oli myös se, että yhteisöt voisivat ottaa 

vastuun toverikunnan toiminnasta, esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

Toisaalta johtoryhmän haastattelussa ehdotettiin, että joku työntekijöistä ottaisi 

enemmän vastuuta toverikunnan toiminnasta, mutta jättäisi sitä myös 

asiakkaille itselleen. Kumpikin ajatus lienee pohtimisen arvoinen. 

Johtoryhmän kehittämisajatuksia olivat kehittämispäivän pitäminen 

aivoriihimäisesti pienryhmissä. Myös sairaanhoitajien ja yhteisöjen 

päihdetyöntekijöiden säännölliset palaverit olisivat varmasti asiakkaan 

kuntoutumista edistävä asia. Kuntoutusjohtajan toimi tulevaisuudessa auttaisi 

kehittämisessä, johon ei tahdo arjen kiireessä kenellekään jäädä tarpeeksi 

aikaa. Ja se helpottaisi myös kuntayhtymän johtajan työtä omalta osaltaan. 

Työtoiminnasta ja sen vapaaehtoisuudesta asiakkaille pitäisi puhua 

avoimemmin ja tarkemmin. Työtoimintaan voi kannustaa varsinkin, kun asiakas 

valitsee työpainotteisen yhteisön, mutta pakkoa siihen ei ole.  

 Tärkeinä asioina tulevaisuuden kannalta mainittiin myös laatukäsikirjan 

luominen, määrittely ja sen mukaan toimiminen. Laadun tulisi olla tasaista ja 

kaikkien asiakkaiden saada samaa kohtelua. Tämä on mielestäni haastava asia 

Ridasjärvellä, koska jäsenkuntia on 19 ja eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä. 

Usein törmää siihen, että asiakkaat vertailevat toistensa tilannetta ja ovat 

vihaisia eriarvoisuudesta. Juuri tästä syystä olisi mielestäni todella hyvä, että 

Ridasjärven linja olisi se, että asiakkaita kohdellaan samalla tavalla, olivat he 

mistä kunnasta tahansa.  Sille, että kuntien käytännöt eivät muutoin ole 

yhdenvertaisia, emme tietysti Ridasjärvellä voi mitään. 

 

Tässä työssä ristiriita ei kärjistynyt asiakkaiden antaman palautteen ja 

työntekijöiden väliin, kuten Krogstrup (2004, 27–28) varoittaa vaan 

työntekijöiden ja johtoryhmän väliin. Mistä tämä ristiriita sitten johtui? 

Työyhteisössä on aina enemmän tai vähemmän kritiikkiä, mutta tällaista näin 

voimakasta kritiikkiä en ollut aiemmin kuullut. Haastateltujen työntekijöiden 
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määrä oli tietysti pieni ja ryhmässä oli muutamia enemmän kritisoivia ja yksi 

työntekijä, joka oli aivan hiljaa. Muut kertoivat mielipiteitään, mutta eivät olleet 

yhtä kriittisiä. Kaikissa ryhmäkeskusteluissa on henkilöitä, jotka dominoivat 

keskustelua, toisaalta taas osa tyytyy helposti kuuntelijan rooliin (Koivisto 

2007,47). 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tulisi keskeisinä taitoina opettaa 

ihmisyyden merkityksen tiedostaminen ja dialogin taito. Se on itsen ja toisen 

kunnioittamista niin, että vaikeistakin asioista pitää voida puhua niiden oikeilla 

nimillä. Näin päästään työyhteisöissä ja asiakassuhteissa kaikkien osapuolten 

voimaantumista edistäviin ratkaisuihin. (Mattila, 2008, 132.) 

 Näin ei mielestäni käy, jos kritiikkiä esitetään hyvin voimakkaasti 

perustelematta sitä juuri mitenkään.  Työntekijöiden haastattelua litteroidessa 

minulle tuli ajoittain tunne siitä, että arvostellaan organisaatiota ja muiden 

ammattiryhmien tapaa tehdä työtä ilman, että olisi mietitty ratkaisuja ongelmiin. 

Erilaisista asioista pitää voida puhua suoraan mutta niin, että on myös itse 

mukana ratkaisemassa tilannetta, jota pitää epätyydyttävänä. 

Tämä tutkimus osoittaa, että keskustelua koko henkilökunnan kesken 

tarvittaisiin vielä enemmän. Rakenteita, paikkoja ja aikaa on haluttu luoda 

tiimipalaverien ja foorumien kautta, mutta näihin kaikki eivät aina voi osallistua 

työn luonteen vuoksi. Joskus on liian kiire ja vuorotyö luo omat rajoituksensa 

osallistumiselle virka-aikana tapahtuviin palavereihin.  

Johtopäätösten ja pohdinnan osalta kävin keskustelua työpaikkamentorini Timo 

Rautavuoren kanssa, joka arveli, että asiakkaiden äänen häviämisessä voi olla 

kyse sosiaalialan syvällä olevasta kahtiajaosta: ”me työntekijät ja ne asiakkaat”. 

Todelliseen vuoropuheluun asiakkaiden kanssa ei ole totuttu.  Työntekijöiden 

kriittiseen palautteeseen on voinut vaikuttaa yleinen yhteiskunnallinen 

puhetavan muutos, esimerkiksi erilaiset nettifoorumit, joissa perustelut ja 

rakentavuus unohtuu.  Asiakkaiden äänen kuuluviin saattamiseksi hän ehdottaa 

pysyvämpää rakennetta, vaikkapa asiakkaiden ja työntekijöiden säännöllisesti 

kokoontuvaa työryhmää, joka voisi tehdä ehdotuksia johtoryhmälle. (Timo 

Rautavuori, henkilökohtainen tiedonanto 21.3.2012) 
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Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa voidaan todeta, että ryhmäkeskustelujen 

osanottajamäärät olivat pieniä ja palaute olisi todennäköisesti ollut erilaista, jos 

haastateltujen määrä olisi ollut suurempi. Krogstrupin (2004) mukaan arvioijan 

tulee olla tuntematon ja vieras. Hän perustelee tätä sillä, että asiakkaat eivät 

pelkäisi puhua. Asiakkaiden oletetaan olevan tutusta työntekijästä riippuvaisia 

tai pelkäävän kostotoimia, jos ovat kriittisiä. Omassa tutkimuksessani olin 

asiakkaille ”naamatuttu” talon työntekijänä, mutta en tuntenut heitä 

henkilökohtaisesti. Työntekijöille ja johtoryhmälle olin tietysti tuttu, mutta 

keskusteluun se nähdäkseni vaikutti lähinnä niin, että puhuttiin enemmän kuin 

vieraan haastattelijan läsnä ollessa. Kaikille ryhmäkeskusteluissa olleille 

kerroin, että teen koosteen tavalla, josta ei voi erottaa kuka sanoi mitäkin. 

Asiakaspalautteen halusin mahdollisimman aitona BIKVA-mallin mukaan, mutta 

siinäkin olin tarkka anonymiteetista. 

Koska tein tutkimusta omalla työpaikallani, en tietenkään voi mitenkään olla 

täysin objektiivinen ryhmäkeskustelujen palautteen suhteen. Tämä 

muodostuikin minulle ongelmaksi työntekijöiden haastattelun jälkeen. Pohdin 

kuitenkin monesta näkökulmasta asiaa ja päätin kertoa työssäni siitä, miten itse 

koin asian. 

Pettymystä tuotti se, että asiakaspalaute jäi tällä tavalla varjoon. Toisaalta 

BIKVA-malli ja sen vaikutukset eivät lopu varmasti Ridasjärvelläkään tähän 

opinnäytetyöhön. Mallista ei todennäköisesti tule uutta menettelytapaa,  mutta 

varmasti siitä, mitä opinnäytetyöprosessissa tapahtui ja minne asiakkaiden ääni 

unohtui, voidaan vielä keskustella. 

Koiviston (2007, 47) mukaan BIKVA-arviointiprosessi loppuu usein siihen, kun 

kaikki haastattelut on tehty ja niistä on kirjoitettu raportti. Tuloksia ja 

kehittämisehdotuksia on kuitenkin eettisestikin tärkeää viedä eteenpäin 

suullisesti. Voidaan esimerkiksi järjestää tilaisuus, johon kutsutaan 

haastatteluun osallistuneita ryhmiä. 

Opinnäytetyöni valmistumisen jälkeen on tarkoitus tehdä siitä yhteenveto, joka 

esitetään kuntayhtymän hallitukselle. Tämän lisäksi esittelen opinnäytetyöni 

tuloksia ja johtopäätöksiä päihdetyöntekijöiden tiimille sekä foorumille, joka on 

talon yhteinen henkilöstökokous. Ajattelin myös mennä eri yhteisöjen ryhmiin 
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kertomaan mitä tapahtui, miten prosessi eteni ja millaista palautetta asiakkaat 

olivat antaneet ryhmäkeskusteluissa. Tällä tavalla tästä BIKVA-mallin 

mukaisesta prosessista saataisiin vielä opinnäytetyön valmistuttua keskustelua 

aikaan. Tätä kautta pääsisimme lähemmäs asiakaslähtöisyyttä Ridasjärvellä. 

Laitila (2010, 10–107, 143 –144) jakoi tutkimuksessaan asiakaslähtöisyyden 

kolmeen eri tasoon.  Organisaatioiden asiakaslähtöinen toiminta tarkoitti, sitä 

että rakenteet ja toiminta oli luotu asiakaslähtöisesti. Säännöt, resurssit ja 

esimiesten tuki olivat suunniteltu mahdollistamaan asiakaslähtöisyyden. 

Asiakaslähtöinen yhteistyösuhde tarkoitti sitä, että asiakkaan ihmisarvoa ja 

itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Asiakas ja työntekijä ovat tasa-arvoisia ja 

asiakasta kohdellaan aikuisena. Otettiin huomioon asiakkaan päihdeongelman 

lisäksi hänen kokonaisvaltainen elämäntilanteensa.  Työntekijä oli aidosti 

kiinnostunut asiakkaan elämäntilanteesta ja työn tarkoitus oli pyrkimys 

asiakkaan hyvään. Työntekijä oli lähellä ja tiiviisti mukana, kertoi eri 

vaihtoehdoista, motivoi, tuki ja tarvittaessa realisoi tilannetta. Työntekijä ei 

piiloutunut  ammattiroolin taakse. 

Asiakaspalautteessa henkilökunta sai positiivista palautetta, puhuttiin 

työntekijöiden kokemuksesta ja siitä, että henkilökunta osaa asiansa. 

Palautteessa asiakkaat totesivat, että avoimesti keskusteleminen työntekijöiden 

kanssa on mahdollista. Negatiivinen palaute liittyi vapaa-ajan toimintojen ja 

kuljetusten järjestämiseen, siis ehkä enemmän henkilöstöresursseihin liittyviin 

kysymyksiin kuin ammattitaitoasioihin.  

Työntekijöiden palautteessa tuotiin esille, se että, kaikilla työntekijöillä ei ole 

tarpeeksi osaamista esimerkiksi päihdehoidosta, mutta asiakkaat eivät sellaista 

maininneet. Asiakaslähtöinen yhteistyösuhde ja asiakaslähtöisesti 

työskentelevä ammattilainen ilmeisesti löytyvät Ridasjärveltä. Rakenteet ja 

toiminta ovat muuttuneet asiakaslähtöisempään suuntaan vuosien varrella, 

mutta tekemistä riittää vielä. Organisatorisesti asiakaslähtöinen Ridasjärvi ei 

vielä ole.  Opintovapaalta tullessani minua kuitenkin ilahdutti se, että 

keskustelua asiakaslähtöisemmästä tavasta tehdä työtä oli ollut työpaikallani. 

Minulta kyseltiin, mitä tuloksia opinnäytetyöstä oli tullut ja mitä ehdotuksia 

minulla olisi asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. 
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Ensimmäinen muutos tulee olemaan se, että talon yhteisökokous eli 

Ridiskokous lopetetaan. Monet asiakkaat ovat kokeneet, että se on liian suuri 

kokous, jotta siellä uskaltaisi puhua. Sen sijaan perustetaan pienempi 

kehittäjätiimi, jossa on mukana muutamia työntekijöitä sekä asiakkaita, jotka 

haluavat osallistua laitoksen kehittämiseen. Ehdotukset esitellään työntekijöille 

ja talon johdolle toimenpiteiden pohtimiseksi.  Asiakkaiden kanssa voidaan 

myös pohtia, mitä muita keinoja ja malleja olisi heidän osallisuutensa 

lisäämiseksi. Tämä on minusta hyvä alku asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi 

suunnitelmallisesti. 
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LIITTEET  

 

LIITE 1: Asiakaspalaute kooste 

 

HYVÄÄ RIDASJÄRVELLÄ 

 

 Hyvää liittyen henkilökuntaan ja ryhmiin 

hyvin avoimesti voi keskustella. 

ne on oikealla alalla ne vetäjät siinä, ne kaksi, ainakin meidän ryhmässä. 

hyvin olen saanut neuvoa ja apua silloin kun olen tarvinnut 

hyvin positiivisesti yllättänyt 

hän, oma työntekijä, hänen ei tarvi puhuu ja puhuu, minä puhun mutta hän 

nyppäsee ne oleelliset asiat siitä puhetulvasta.       

henkilökunnalla on kokemusta, todella kokemusta    , 

kaikin puolin henkilöstö asiansa osaava     , 

täällä on enemmän ryhmiä ja ihan hyvät kahdenkeskiset tapaamiset 

kaikkea hyvää olen saanut osakseni 

noi ryhmät on tosi hyviä, ollut tosi rakentavia ja tätä hoitoa niinku edistänyt 

sitä 

yhteisöpalaverit, jotka on maanantaisin, on tosi tärkeitä 

 

Hyvää liittyen ympäristöön ja ilmapiiriin 

grillikatos tosi hyvä kesällä käyttää, siinä on ne muovit suojana, 

tuli istuskeltua iltaa ja juteltua ihmisten kanssa, soiteltiin kitaraa ja muuta. 

kesällä voi sanoa, että lähti lomalle, leirintäalue, 

jossa terassit on mutta tarjoilu puuttuu. 

tää on tosi vapaamuotoinen hoitopaikka, sillei että aterioilla saa olla miten 

haluaa ja sit on toi päivystys ja solut missä saa olla miten haluaa, liikuntaa 

saa harrastaa miten haluaa, 

olen ollut Tuustaipaleella ja Minnesotahoidossa ja täällä ,kun sai valita tulin 

tänne. 

sijainniltaan rauhallinen eikä kuitenkaan ole pitkä matka tonne kylil 

pyritään avoimuuteen ja rehellisyyteen täällä 

ollaan omasta tahdosta ja annetaan rauha muillekin. , 
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oli narkkari tai juoppo pystyy sanomaan, että ongelma on. 

eri ryhmissä käyminen on sitä parasta antia 

eikä juuttuisi siihen samaan. 

ollut huonot fiilikset viime aikoina, niin paljon 

parempi mieli kun on viikon ollu täällä 

kesällä on kiva veneillä 

 

Hyvää liittyen ruokapalveluun 

ruoka on hyvää 

olen oikein tyytyväinen, ruoka on tosiaan hyvää, vähän liiankin hyvää 

monessa laitoksessa olen ollut 24 vuoden aikana, täällä ruoka 

ravintolatasoista, paras paikka missä olen syönyt.  , 

vihreät salaatit tosi hyviä 

kaikki ruoka on kevyttä, ei ole raskaista ruokia 

ruoka on hyvää mutta aika kevyttä 

täällä saa ottaa eväät mukaan jääkaappiin ja laittaa mikroon, se on hyvä 

 

Hyvää liittyen kanttiiniin 

halvat hinnat kanttiinissa on 

ostettiin kuntopyörä toverikunnan rahoilla maksoi 200 euroa 

kanttiinista saa, kanttiini on tosi hyvä 

 

Hyvää liittyen vaihtoehtohoitoihin 

rentoutuksen koin hyväksi, sen jälkeen tuli hyvä olo, koskaan 

     ennen en ole päässyt kokeilemaan tai kokemaan.   , 

se (rentoutus ) oli aivan käsittämätöntä. 

nyt mä olen käyny siel akupunktiossa, aion jatkaa sitä,              kun 

kerran apua on, olkoon mitä tahansa huuhaata. 

ensi viikolla kokeilen hypnoosia, tiistaina menin kysymään 

     reikiä ja heti samana päivänä sain ajan klo 17. 
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HUONOA RIDASJÄRVELLÄ 

 

Huonoa liittyen ympäristöön ja ilmapiiriin 

suunta enemmän yksilölliseen kuntoutukseen                                            

kun tulee ei tiedä kuka toi on ja kuka toi, ei tiedä puhuuko keittäjän vai 

kenen kanssa                                                                                                                    

viikko menee ennen kuin sopeutuu, tulee tämmöseen laitokseen ja 

survotaan johonkin huoneeseen.                                                                                                         

enemmän paneutumista sen henkilön sen hetkiseen tilanteeseen eikä 

laitettas kaikkia samaan.                                                                                                    

hoitojaksot on aika lyhyitä                                                                                    

me-henkisyys puuttuu, ryhmät on niin solukohtaisia tiukasti, aiemmin 

parempi                                        -                                                         

työharjoittelijoita ehkä, peukalonpyörittelyä, tieto                                                                                          

ihan uutta että miehet ja naiset asuu sekaisin, että ei tää ole tottakaan, 

ennen oli pariskuntapaikkoja kyllä                                                                                 

ennen oli alkoholistit ja narkkarit nyt, sekakäyttäjiä ja kovien huumeiden 

käyttäjiä.                                                                                                   

löytyi verinen neula eikä tehty mitään 

hihat ylös onko tuoreita neulanjälkiä, poliisilta DNA, tommosissa asioissa 

luistetaan 

ihmiset, joilla on vakavampia psyyken ongelmia ei kuulu Ridikselle.                                              

vaikka olisi juoppo tai narkkari ja on vakavia mielenterveysongelmia, kuuluu 

hullujenhuoneelle, ei Ridikselle 

Huonoa liittyen punttisaliiin 

vanha pannuhuone se kuntosali, siellä on asbestia ja pölyä, haisee tänäkin                                   

päivänä                                                                                                                         

punttisali pieni ja pimeä, ihan väärä paikka punttisalille                                                  

siellä on asbestia tänäkin päivänä, jos tulis tarkastajat, menis heti kiinni. Se 

on tiedossa eikä henkilökunta tee mitään                                                                   

ehdoton vaihtaa punttisalin paikkaa. Asbestia on. Otetaanko vakavasti kun 

tietää rahanmenoa, ERITTÄIN TÄRKEÄ ASIA 
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Huonoa liittyen ruokaan 

jos pitää jotain huonoa sanoa, niin ruoka on vähän liiankin hyvää  

makkara- ja juustokontrolli naurattaa porukkaa.                                                                            

olen lihonnut kolme kiloa 

olen lihonnut 15 kiloa 

Huonoa liittyen kyyteihin 

porukkaa stressaa, potuttaa ja vituttaa, että pankkikyyti ei ole muuttunut 

miksikään 10 vuoden aikana. 

pitäs olla todella tiedossa kuka on käynyt aikaisemmassa, joku sivari vetää 

nimiä yli.                                                                                                                        

hirvee ongelma, kauhea katsoo kun ihmiset riitelee, hyvä ettei tule lyöntikisaa.                                                                                            

NA- jutuista kun talo ei tule vastaan millään muulla tavalla kuin autolla ja aina ei 

ole kortillista kuskia.                                                                                                 

Ei saisi olla peruste, että pitää käydä ensin täällä ryhmissä, niin se olis 

hoitavampi, pääsis ulkopuolisiin ryhmiin.                                                                                   

ajokortin lisäksi tarvitaan kuulemma ajolupa, sen saa talon sisältä. 

Huonoa liittyen toverikuntaan 

toverikunnan virkoja ei olla ottamassa, kukaan ei halua ottaa,                                     

täällä on kitaroita, mutta se jota voi lainata on epävireinen, ei voi soittaa-

toverikunnan kokouksen ikuisuuskysymys on tietyt virat, kukaan ei halua ottaa, 

voisi olla vähän aktiivisempaa porukkaa                                                                      

kanttiini on tuottanut tappiota                                                                         -

kanttiinin tappio pari kuukautta sitten 3000 euroa                                       -

toverikunta ei tienaa, jos me ei siellä kanttiinissa käydä ostamassa-toverikunnan 

rannassa punainen mökki, mutta ei saunaa                                 

rannassa virveleitä oli mutta niistä ei kukaan pitänyt huolta, aina sotkussa                                   

veneet likaisia, onko kukaan koskaan pessy                                                

pyykkivastaavia pitäisi olla kaksi, on vain yksi.                                                       

Kuusesta (yhteisö) pitkä matka toverikunnan pesukoneille, paljon roudaamista.                                                                                                      

viikonloput on pitkiä                                                                                              
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ei toimintaa viikonloppuisin, ellei mitä ite järjestetään                                                      

täällä on 2 tietokonetta, jotka vähän väliä sekaisin                                                    

ei saa pankkiyhteyttä kummalakaan tietokoneella 

 

Huonoa liittyen byrokratiaan 

 tein pyynnön, anomuksen , toivomuksen, että saisin työntekijäksi X henkilön 

mutta ei onnistunut                                                                                        

käsittääkseni on henkilökuntapalaveri mutta se on hyvin lyhyt, henkilökunta 

saisi keskuudessaan selvittää asioita.                                                                                              

kysyt sieltä ja täältä ja joka puolelta saat eri vastauksen, loppujen lopuksi 

kukaan ei vastaa.                                                                                             

täytyy mennä se byrokratia että kukaan ei voi yksin päättää, vaikka vois 

päättää                                                                                                                            

kolmen viikon jälkeen tuli vasta tietoon kuka viimeisen sanan sanoo                                              

-ää kuvastaa sitä byrokratiaa, joka tähänkin putiikkiin on iskenyt ja 

pahemman kerran.                                                                                                                          

kuka on henkilö joka päättää minkäkin asian, ajan haaskaa, rahan haaskaa, 

jokuhan ne palkatkin maksaa  

 asiaan menee viikko, jonka olisi ratkaissut minuutissa. Maalaisjärkeä saisi 

käyttää .                                                                                                  voi 

laukoa mielipiteitään Ridiskokouksessa, mutta aika harvoin ihmiset uskaltaa 

aukoa suutaan                                                                                                

Ei kukaan viitti Ridiskokouksessa leimauttaa itseään  

Ridiskokouksessa tein aloitteen, niin heti henkilökunta torppasi sen. 

 

Huonoa liittyen työtoimintaan 

Ridis pistää rahaa pankkiin, kun me ollaan oikeissa töissä, ne säästää satoja 

euroja, se on lainausmerkeissä hyväksikäyttöä.                                                        

tehdään ammattitöitä ja palkkiota ei ole, tulee ihmisarvon alentamisolo.                                          
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ei auta vaikka kuinka vetoat terveydellisiin syihin, sit pitäs lääkäriin mennä, 

töihin vaan.                                                                                      

päihdekuntoutuksen pitäisi olla etusijalla eikä töiden.                                                                  

kun henkilökuntaa on liian vähän, menee pakkotöiden puolelle, kuntoutus ei 

olekaan niin nuukaa.                                                                                              

edesauttaako se kenenkään kuntoutusta kun on tommosia tehtäviä, jota et 

ole tehnyt ja tulee terveydellisiä haittoja. Jännität ja panikoit. 

 

KEHITTÄMISTÄ RIDASJÄRVELLÄ 

Toimintaa Ridiksen sisällä 

 

latuja jäälle, ei mäkiä, tasainen latu. 

latu vaikka pihalle, alottelijakin pystyis hiihtämään, ei uskalla maastoon.                   

latu, että vois hiihdellä tasamaata, vaikka talon ympäri, ei mäkiä ja 

semmosta.                         

Grilli-, kala,- uinti-illat toverikunnan rannassa.                                                              

yhteisilta veden äärellä ja hyvää keskustelua ja kitaransoittoa. Yhdistäis 

ihmisiä.                                                                                                             

semmonen virka, että huolehtii ladut ja sukset                                                  

liikuntavälineistä voisi huolehtia kaksikin kaveria                                                         

kesällä jalkapalloa ulkopuolisten kanssa                                                                   

työporukka tai joku ridistä vastaan pelaamaan                                                                   

harrastajateatteri voisi tulla esiintyy, ei maksa paljoo tai ehkä ilmaiseksi. -

rentoutusryhmät olis hyvä, on kuulemma toivottu 

Toimintaa Ridiksen ulkopuolella 

saisi olla enemmän aktiviteettia, vaikka ridiksen ulkopuolella kerran viikkoo                          

voisi mennä keilaamaan tai jotain                                                                             

uimahalli tai keilahomma, voisi saada puoleen hintaa, ryhmäalennus                                          

kerran viikossa joku ulkopuolinen uimahalli ym., joku sopimus sinne 
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Hankintoja ja toiveita 

taloon oma pankkiautomaatti, ratkaisuna pankkikyytiongelmaan. 

 työmiehille oma pesukone Kuuseen, kytkennät on, pesutupa puukattu usein 

täyteen., pienikone riittää.                                                                                      

mönkijä olisi kiva saada tänne, pihalla ajella.                                                - 

kelluntaliivejä, on pakollisia soutuveneeseen                                                         

latuja, missä hiihtää                                                                                                         

läppäri solua kohden, joskin kaikki ei osaa käyttää, eikä käytä. Jossain 

vaiheessa nuoriso huutaa läppäriä.voisi olla yksi läppäri, jonka sais 

päivystyksestä tunniksi pankkiasioihin      

valvottu tietokone, pankkiasioita pitää tehdä, ei viihdekäyttöön                                                          

yksi läppäri pankkiasioihin, ei hirveesti maksa, valvottu,  joku ammatti-

ihminen kerran kuussa ajamaan tietokoneet puhtaiksi, toimii sitten eri 

tavalla.                                                                                            - 

henkilökunta sais käyttää ryhmissä, ulkopuolella kuulee enemmän 

mielipiteitä.    

Katkolta tulee sellaisia ihmisiä joilla ei ole kyytiä. Työntekijä voisi hakee 

sellaisen asiakkaan tänne, kokis, että tuetaan alusta alkaen. 

asumisharjoitteluihin vois saada kyydin, palvelis asiakasta kun sais jutella 

siinä matkalla työntekijän kanssa, saa tuen samalla.                                                            

pyykkituvan avain päivystykseen ja sinne maksu,  osaahan jokainen sen 

pulverin laittaa koneeseen.                                                                                       

latuja, missä hiihtää                                                                                           

semmosta avoimuutta, asiakas ymmärtäisi, että sen ei tarvi piiloutua                        

jos on semmonen luonteenpiirre, että tykkää asioita tuoda esille, niin 

sellaista rohkaisua avoimuuden kautta. 
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Töistä   

kunta saisi maksaa Kuuseen (yhteisö) tuleville koko hoidon sataprosenttisesti                            

kun    palkkiosysteemi on lopetettu.                                         

vähimmäisvaatimus, joko palkka takaisin tai kunta maksaisi hoidon täysin.                              

    työnteko hoitavaa kun ei tarvitse miettiä, että onko varaa olla täällä.                                      

    ainakin työporukalle makkaraa ja juustoa ilman rajoitusta, mielellään     

kaikille, vars viikonloppuisin kun on vain yksi ruokailu. 
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LIITE 2. Työntekijöiden haastattelukooste 

 

Yleisesti asiakkaiden palautteesta ajateltiin, että se on tuttua, sellaista mitä 

kuulee muutenkin. Palautteeseen oli saatu koottua se jokapäiväinen eri tahoilta 

asiakkailta tuleva palaute. Asiakkaiden palaute oli hyvin käytännnönläheistä ja 

kertoo siitä, että asiakkaiden arki pyörii Ridasjärvellä aika paljon käytännön 

asioiden ympärillä ja ne asiat, jotka asiakkaita mietityttävät, ovat hyvin 

käytännönläheisiä. 

Ruoka sai asiakkailta positiivista palautetta paljon. Negatiivinenkin palaute liittyi 

lihomiseen, muut asiat liittyivät vapaa-aikaan, toverikuntaan, latuihin, kyyteihin 

ja myös tiedonkulkuun, joka koettiin huonona henkilökunnan kesken. Tähän ei 

ollut kuitenkaan parannusehdotuksia työntekijöiltä. 

Palaute ei yleisesti siis ollut mitenkään yllättävää. Ainoa yllättävä asia oli se, 

että terveyden- ja sairaanhoitopalveluista tai lääkärin palveluista ei ollut mitään. 

Nämä asiat kuitenkin ovat sellaisia, joista yleensä tulee paljon palautetta. 

Nähdäänkö sairaanhoitopalvelut niin erillisenä vai johtuiko pienestä otannasta? 

Palautetta kuntoutuksen sisällöstä ja ihan kehittämisideoista olisi toivottu, esim. 

minkälaisia ryhmiä haluttaisiin ja mitä teemoja toivottaisiin. 

Vapaa-ajan viettoon ja toverikuntaan liittyvä palaute puhutti työntekijöitä. 

Asiakkailla todettiin olevan hirveän paljon ylimääräistä vapaa-aikaa, johon pitäisi 

saada jotain tekemistä. Tässä kohtaa puhuttiin henkilökuntaresursseista ja siitä, 

että päivystyksessä on vain kaksi illassa ja viikonlopussa, ja jos toinen vielä 

tekee vaihtoehtohoitoja (joista annettu asiakaspalaute oli positiivista), niin toisen 

aika menee rutiineissa, lääkkeenjaossa yms.  Myös asiakkaiden toivoma 

kyytien lisääminen esimerkiksi vertaistukiryhmiin, on henkilöstöresurssikysymys 

.Asiakkaiden kritiikki siitä, että ei ole mitään tekemistä, narina ja marina, 

kohdistuu paljon päivystykseen, mutta myös omiin päihdetyöntekijöihin ja 

ryhmiin. 

Muisteltiin, että toverikunta toimi muutama vuosi aiemmin paremmin ja virkoihin 

saatiin asiakkaita. Nyt asiakkaiden palautteessa sanotaan, että Ridiksen 
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yhteishenki puuttuu, ei ole sitä, me kaikki ridisläiset, vaan on Silmu ja Tammi 

ym. Näkyykö suht vahvat pienyhteisöt toverikunnan toiminnassa, me-henki 

puuttuu.? 

 Välillä on toverikunnan urheiluvastaavana joku toimelias asiakas mutta 

toisaalta asiakkaat valittavat myös siitä, että joutuvat tekemään itse asioita. 

Todettiin, että monipuolinen ja järkevä vapaa-ajan ohjaaminen on ammatti-

ihmisen työtä ja ei voi olettaa, että joku kuntoutumisprosessissa oleva asiakas 

ottaa siitä vastuun. Tarvetta olisi ammattimaiselle askartelun- tai 

harrasteohjaajalle, joka tekisi viikko-ohjelman. Asiakkaat voivat kyllä olla 

yhdessä henkilökunnan kanssa tekemässä asioita ja saada sitä kautta 

onnistumisen kokemuksia mutta vastuu on henkilökunnalla. Heillä pitää olla 

aikaa rohkaista ja tukea asiakkaita. 

Ideana heitettiin myös, että yhteisöt ottaisivat vastuun esim. kolmeksi 

kuukaudeksi kerrallaan eri vapaa-ajan toiminnoista, urheilusta, latujen teosta 

ym. Suunnittelu tapahtuisi ryhmässä yhteisön kesken ja päivystys olisi tukena 

iltaisin. 

Ridiskokouksen asiakaspalautteesta oltiin samaa mieltä ja esitettiin, että 

koko ed. kokouksen pöytäkirjaa ei kannata lukea. Aloitteet ja esitykset, lähinnä 

se onko niille jotain tehty. Ridiskokous koettiin kahden yhteisökoulutuksen 

käyneen ihmisen ideaksi, jota ei jatkojalostettu millään tavalla henkilökunnalle. 

Oltiin sitä mieltä, että 70 % henkilökunnasta ei tiedä mitä on yhteisökuntoutus. 

Yhteisöllisyyden ajateltiin olevan toimiva pienissä yksiköissä, mutta isot laitokset 

ovat siitä, jo luopuneet, se on mennyttä aikaa. 

Asiakkaiden kunto ja asiakaskunnan muuttuminen puhutti myös paljon. 

Asiakkaiden palautteessa tuli esille se, että Ridasjärvellä on aika paljon 

huonokuntoisia asiakkaita nykyään ja siitä oltiin samaa mieltä, että psyykkisiä 

ongelmia on paljon ja asiakkaat eivät ole niin itsenäisiä kuin laitos vaatisi. Kaikki 

ammattiryhmät joutuvat tekemään paljon asiakkaiden puolesta ja 

parempikuntoiset asiakkaat taas reagoivat siihen, onko vakavista psyykkisistä 

ongelmista kärsivän ihmisen paikka täällä ja miksi henkilökunta ei tee mitään. 

Keskustelussa pohdittiin sitä, että kaksoisdiagnoosit ja 

mielenterveysongelmaiset asiakkaat vain lisääntyvät. Henkilökunnan 
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ammattitaito ja resurssit eivät pian riitä, jos asiaan ei reagoida. Asiakkaat tuskin 

tulevat olemaan parempikuntoisia jatkossakaan kuin nyt. Melkein kaikki 

asiakkaat ovat moniongelmaisia, pelkkiä juoppoja ei enää ole, kuten myös 

asiakaspalautteesta tulee ilmi. Koettiin, että Ridasjärvellä mennään samalla 

tyylillä kuin 20 vuotta sitten. Jos joku on tehty kymmeniä vuosia samalla tavalla, 

sitä ei ole syytä muuttaa, vaikka asiakaskunta on muuttunut viimeisen viiden - 

kuuden vuoden aikana paljon. 

Esiin tuli myös Ridasjärven profiloituminen, aiotaanko profiloitua jatkossa 

nuoriin tai setriin tai molempiin, vai onko Ridasjärvellä jatkossakin 

narkomaaneja, alkoholisteja, sekakäyttäjiä, peliriippuvaisia ja psyykkisesti 

sairaita, onko kyse sekametelisopasta vai pitäisikö profiloitua selkeästi johonkin 

ryhmään/ryhmiin. Kuntien ajateltiin haluavan laitoksen profiloitumista. 

Asiakaspalautteen kommentit työtoiminnasta puhuttivat myös. Ihmeteltiin 

sitä, että jos asiakas tekee ihan ammattitöitä, sähkötöitä ja putkitöitä, siitä ei saa 

mitään korvausta, vaikka talo säästää. Huonoimmassa tapauksessa asiakas 

tekee ammattitöitä ja vielä maksaa siitä. Ehdotus, että asiakas, joka tekee 

ammattitöitä, saisi asiakasmaksuosuuden ilmaiseksi, sai kannatusta. Muutenkin 

ajateltiin, että korvaus töistä olisi paikallaan, vaikka edes muutaman euron 

lipukkeet kanttiinin, jolloin toverikunta hyötyisi siitä. 

Siivoustyön laadusta oltiin huolissaan, kun asiakkaat sitä hoitavat, koettiin, että 

vastuu tulee kuitenkin siivoustyönohjaajille, jos asiakas ei viitsi tai halua siivota. 

Työtoiminnan ohjaajilla olisi hyvä olla ohjaajan koulutus. Siivoustyön laatu on 

tärkeää. Talon täytyisi toimia ilman asiakkaitakin ja tarvittaessa jotain 

työtehtäviä täytyy esim. ulkoistaa. 

  Ehdotettiin, että osa asiakkaista voisi toimia myös päihdetyöntekijöinä tai 

ohjaajina, osalla asiakkaista on riittävä koulutus ja resurssipula loppuisi. 

(Kevennys). 

Osa asiakkaista joutuu väkisin työtoimintaan, kun Silmu on täynnä, 

ehdotuksena, että voitaisiin joustavasti perustaa esim. kakkossilmu, jos Silmu 

on täynnä ja jossain yhteisössä vain muutama asiakas. Keskustelua herätti se, 

että jokaisessa yhteisössä on koko ajan kaksi päihdetyöntekijää, oli asiakkaita 
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sitten 4 tai 14. Työtoiminnasta korvaus ja se ei olisi kiinni siitä, missä yhteisössä 

on, vaan asiakkaan omasta halusta tehdä töitä. Asiakaspalautteessa ryhmät 

nousevat positiivisena ja työtoiminta ehdottomasti negatiivisena. Silmuun eniten 

tunkua ja siellä ollaan yhteisöllisiä asiakaspalautteen mukaan. Kuusella oma 

leikkimökki asuinpaikkana, joka luo sinänsä yhteisöllisyyttä. Tammessa 

yhteisöllisyys retuperällä, änkyröivät paljon, koettiin, että harva voi olla ylpeä, 

että on Tammessa, jos on siivoojana. 

Työtyytyväisyyskysely puhutti myös, sen ei katsottu kertovan paljon mitään, 

työntekijät ovat tyytyväisiä kyselyn mukaan vaikka sisäilma-asiat talossa ja 

turvallisuusasiat päivystyksen/polin puolella puhuttavat paljon. Mietittiin sitä, että 

numerot eivät juuri kerro mitään, toisen kolmonen voi olla ihan eri asia kun 

toisen ja vapaasanaosioon ei ilmeisesti paljon vastata.  Se on työntekijöillä 

myös peiliin katsomisen paikka. Ehdotuksena oli, että kysely tehtäisiin 

tiimeittäin, jotta voitaisiin verrata ja mielellään sähköisesti, jotta ei tarvitse 

miettiä käsialan tunnistamista. Palautuspaikkaa voisi myös miettiä. Keskiarvo ei 

kerro kaikkea, kun siinä on myös ne huonommat tulokset ja tällaiset kyselyt 

numeroineen ovat aina epäilyttäviä, varsinkin jos niitä pidetään koko totuutena. 

Koulutuksesta todettiin, että siihen yleensä pääsee kun pyytää, jos se on 

lyhytkestoista ja suht edullista, johdolta ei kuitenkaan tule ehdotuksia tai 

kehotuksia henkilökunnalle koulutuksen hankkimisesta tai koko talon 

koulutuksia esim. yhteisöhoidosta. Myös oltiin sitä mieltä, että osa talon 

henkilökunnasta ei tiedä tarpeeksi päihteistä ja päihdehoidosta. Toivottiin 

sellaista koulutusta, että puhuttaisiin talossa edes samaa kieltä. Koulutusta voisi 

myös hakea muualta, erilaisia malleja eri puolilta, pieni porukka tutustumaan 

sinne, vaikka ulkomaille esim. Ruotsiin.  

Johtoryhmä on liian iso, talossa henkilökuntaa 30 ja johtoryhmässä 6. 

Ammattirajat ovat ylittyneet tässä talossa, kun esim. sairaanhoidon koulutuksen 

saanut miettii rakennusprojekteja tai soranajoa tai muuta tällaista oman työn 

kannalta epäolennaista asiaa. Koettiin, että osa johtoryhmästä haluaa jostain 

syystä jarruttaa kehitystä. Johtoryhmän terveiset on, että sinne tai tänne 

vedetään viemäriputki, mutta ei sieltä tule mitään sellaista, että tässä uusi 

kehitysmalli teille. 
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Kehittämisestä oltiin sitä mieltä että vanhat rakenteet voisi purkaa, viisi vuotta 

sitten tehty iso muutos, jota ei ole tarkasteltu sen jälkeen, onko niissä 

kyseenalaistamista. Jos ei ole, niin hyvä, vain pieniä muutoksia mutta jos on, 

niin pitää muuttaa. Pitäisi miettiä, mikä tukee asiakkaiden kuntoutumista, voisiko 

esim. yhteisöihin kuulua päihdetyöntekijöiden lisäksi muista ammattiryhmistä 

lisävahvistusta, verkosto asiakkaiden ympärillä olisi tiiviimpi. 

Kuntoutuksesta tuli hyvää palautetta mutta silti pitää miettiä mitä voisi tehdä 

vielä paremmin ja mitä kehittää.  

Keskityttäisiin vain työpainotteiseen ja ryhmäpainotteiseen, ja työpainotteisesta 

saisi palkkion. Ryhmätoimintaa voisi kaikissa yhteisöissä kehittää ja avoimia 

ryhmiä voisi olla enemmän esim. kiertävä rentoutusryhmä kerran viikossa, 

sellaisia ryhmiä, joihin voisi mennä eri yhteisöstä kuka vaan. Vuosien takaa 

takaisin ne kaikenlaiset valittavat ryhmät. 

Jos ensi kehittämispäivänä voisikin lähteä ihan tyhjän päältä, miettimään 

toimintaa, mitä uusia tuulia olisi, sekoittaa pakkaa kunnolla, se olisi hienoa. 

Kuntoutuslinjojen esittelyyn ja valintaan mukaan taas asiakkaat kertomaan 

yhteisöstään uusille asiakkaille. 

Jos on asiakkaan kannalta parempi, voisi myös valita työntekijän joustavammin, 

jos haluaa Silmuun ja Tammen työntekijä tuttu aikaisemmalta jaksolta, voisi 

valita niin, toimii kun vaihtaa yhteisöä kesken kuntoutuksen mutta myös uusille 

asiakkaille mahdollisuus tähän. 

Asiakkaiden palautetta kuunneltaisiin oikeasti, eikä ajateltaisi että valittaminen 

kuuluu aina taudin kuvaan, ennakkoluulottomuus asioille. Asiakkaiden 

palautetta pitää tuoda julki ja puhua siitä, avoimuus työntekijöiden kesken 

tärkeä talossa. 

Taloon kuntoutusjohtaja tai projektityöntekijä, joka tutkisi Helsingin, Vantaan ja 

Espoon päätöksiä, visioita,  strategioita ja sitä, mitä kunnat haluaa meiltä, 

tullaan jälkijunassa aina monta vuotta ja kun noteerataan uudet asiat, ne on jo 

vanhoja. Työn sisällön johtaminen ja vision vieminen ei toteudu meillä. 
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LIITE 3 Johtoryhmän haastattelukooste  

 

Työntekijäpalautteen tunnelmista 

Työntekijäpalaute oli tuonut monenlaisia tunteita esiin: oli tullut ahdistunut olo, 

siitä, että näin huonostiko tätä työtä tehdään. Jos ihmisillä on huono tai 

epätyydyttävä olo töissä on selvää, että he kritisoivat, mutta vaikka palautetta 

seuloi, jäi negatiivinen olo. Työntekijät olivat kokeneet asioiden jatkuvan 

samanlaisina 20 vuotta ja toisaalta he halusivat itse palata kymmenen vuoden 

takaisiin käytäntöihin. Palaute koettiin ristiriitaiseksi ja hämmentäväksi, siitä ei 

löytynyt myönteisiä asioita eikä oikein kehittämisehdotuksiakaan. 

Työntekijöiden palautteesta jäi paljon negatiivisempi kuva kuin asiakkaiden 

palautteesta, vaikka ajattelisi, että se on vain yksi otanta, niin iso yllätys se oli. 

Ärtynyt ja ihmettelevä olo jäi myös, siitä, että jos on näin huonosti asiat, niin 

kuitenkin täällä haluaa olla töissä. Mietittiin sitä, että joku tai jotkut olivat ehkä 

kritisoineet vahvemmin ja haastattelun sävy oli muuttunut sitä kautta kielteiseksi 

kauttaaltaan. Ryhmätilanteessahan näin voi käydä. 

Työntekijöiden palaute oli pilannut illan, tuli loukkaantunut ja surullinenkin olo 

siitä, että näin huonostiko asiat täällä ovat ja oli vaikea löytää siitä enää mitään 

myönteistä tai analysoida sitä, mitä kehittämistä siitä löytyisi, ehkä pitemmän 

ajan kuluessa, mutta ei tässä kohtaa. Nostettiin esille myös, että palautteessa 

oli viitattu siihen, että ei ole päihdealankoulutusta eikä yhteisökoulutusta ja että 

työtoiminnan ohjaajat eivät osaa ohjata asiakkaita oikein. Tätä ei koettu 

oikeudenmukaiseksi. 

Paljon sellaisia väittämiä, jotka ovat vääriä, vaatisivat varmaan keskustelua 

lisää. Pettynyt olo palautteeseen. Eri yhteisöjen arvosteleminen koettiin lähinnä 

selkään puukottamiseksi, esim. Silmun, Tammen ja Kuusen vertaileminen, kun 

ääneen ei näin kuitenkaan ole kuullut kenenkään puhuvan tai arvostelevan 

yhteisöjä näin. Ihmetystä herätti, että eikö joku työntekijä tiedä, että Tammessa, 

Kuusessa ja Setrissä on useasta ammattiryhmästä edustajia. Setrissä myös 

oma sairaanhoitaja, toisaalta opiaattikorvaushoidossa olevia voi olla missä 
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yhteisössä vaan ja heidän kohdallaan ollaan tiiviissä yhteistyössä 

sairaanhoitajien kanssa. 

Paljon sellaista palautetta, joka ei liity asiakaspalautteeseen mitenkään, ei 

asiakkaat ole johtoryhmästä tai työtyytyväisyyskyselystä keskustelleet. 

Asiakaspalautteesta 

Asiakaspalautteen todettiin olevan samanlaista kuin kuulee päivittäin 

pihapiirissä, ei ollut mitään hirveän uutta. Asiakkaat olivat löytäneet hyviä ja 

huonoja puolia, mutta se olikin ollut jo kysymyksenasettelussa. Hienona pidettiin 

sitä, että oli mainittu se, että meillä uskaltaa kuitenkin suoraan puhua 

huonoistakin asioista.  

Asiakaspalautteesta nostettiin myös erityisesti esiin työtoiminta ja millaista se 

on ja tulee olemaan tulevaisuudessa Ridasjärvellä 

Kuntosali on todellakin pimeä monttu, asbestia siellä ei ole, lähellä kylläkin. 

Kuntosalin paikkaa jo mietittiin uusiksi, mutta sinne sitten tuli bändihuone, jossa 

on rummut, kitarat jne. Uutta paikkaa voidaan miettiä, täytyy vain muistaa, että 

kaikki asiakkaat eivät käytä kuntosaliakaan myös bänditilat varmasti tarvitaan. 

Toverikunta-asia oli myös yksi osio, pitäisikö jonkun työntekijöistä olla 

enemmän vastuuhenkilönä, ei kuitenkaan toverikunnan puheenjohtajana, 

eräänlaisena moottorina, joka toisi pysyvyyttä ja pitäisi toiminnan paremmin 

tasaisena. 

Lisäksi toivottiin henkilökunnalta valokuvataulu, jossa kuvat ja tittelit, tällainen 

on päihdetyöntekijöistä tulossa. Myös pankkiautomaattia toivottiin, mutta ei 

taida olla realistista tälläkään asiakasmäärällä ja asiakkaiden täytyisi kai sitten 

olla varakkaampia. 

Asiakaspalautteessa tuli myös sitten nämä vakavat mielenterveysongelmat, 

aiemmin oli paremmin, kaikki asiakkaat olivat vain perusjuoppoja ja nyt 

huumausaineiden ja sekakäyttäjiä. Kunnathan sen ratkaisee, keitä lähettävät, 

pitäisikö meidän ruveta seulomaan asiakkaita jotenkin, mehän ollaan sen tiedon 

varassa mitä paikkavarauksessa saadaan ja se voi olla hyvin ohutta. 

Voitaisiinhan me luoda kriteerit siitä, minkälaisia asiakkaita meille voi lähettää, 
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mutta onko se eettisesti oikein, ihmiset ovat yksilöllisiä. Entinen systeemi, jossa 

arvioidaan miten pärjätään asiakkaan kanssa hänen tultuaan, on hyvä. Vaikka 

jos joudumme kuntaan kertomaan, että tämä asiakas ei pärjää täällä, niin 

jatkosijoittaminen on vaikeaa, kunnalla ei yleensä ole mitään muuta paikkaa 

mihin asiakas voitaisiin sijoittaa. Yleensä sellainen asiakas, joka ei meillä 

pärjää, tarvitsee pienemmän paikan ja tiiviimmän seurannan, onhan se vastuu 

siellä lähettäjäkunnallakin. 

Ruoka sai paljon kehuja asiakaspalautteessa, toisaalta toivottiin makkara- ja 

juustokontrollista luopumista. Meillä on kuitenkin aamupala, lounas, päiväkahvi  

ja päivällinen arkisin. Aamupalalta saa ottaa iltapalatarpeita, samoin 

päivälliseltä. Aamupalalla on joka toinen päivä kananmunat ja leikkeleet, ja joka 

toinen aamu levitteitä, tuorejuusto, maksalevitettä, sulatejuustoa, siitä saa hyvät 

eväät illaksi. Puuro, murot ja mysli ovat joka aamu. Säännöllinen syöminen on 

tärkeää, koska se vähentää myös retkahdusriskiä. Usein leikkeleitä ja leipää 

löytyy solujen jääkaapeista isoja määriä homehtuneina. Nämä ovat syitä, jonka 

takia toivotaan, että ruoka syödään ruoka-aikoina ja illaksi otetaan pienet eväät. 

, 

Työtoiminnasta ja ryhmistä 

Täällä on edelleen asiakkaita, jotka muistavat palkkiosysteemin, sai töistä 

pientä muutaman euron korvausta ja niin kauan kun heitä on, 90-luvun 

loppupuolella ja 2000-luvun alkupuolella olleita, tämä keskustelu rahapalkkiosta 

aina nousee esiin. Joskus on ollut niin, että täällä on ollut töitä, joihin on ollut 

pakko saada asiakkaita. Edelleen se (palkkioraha) nousee esiin, kun on näitä, 

jotka tulevat ties kuinka monetta kertaa tänne. Vaikka ajat ovat muuttuneet. 

Vaikka ilman ennakonpidätystähän ei voi palkkioita maksaa ja asiakas olisi sekä 

työsuhteessa että asiakassuhteessa silloin. Ja palkkion maksun lopettamista on 

aikanaan mietitty paljon ja perusteellisesti, yhtenä se, että työtoiminta katsotaan 

kuntouttavaksi ja toisaalta ryhmät ovat myös kuntouttavia, ryhmissä 

käynneistäkin pitäisi siis saada palkkio.  Työtoiminnan tarkoitus on kuitenkin 

tarjota onnistumisen kokemuksia asiakkaalle, oli hän sitten ammattimies tai ei.                                               
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Lisäksi palautteissa, kummassakin, selvästi arvotetaan toisten työ 

arvokkaammaksi kuin toisten, onko siivous tai tiskaus vähemmän tärkeää kuin 

lumenkolaaminen, tämä koettaisiin varmasti todella epäoikeudenmukaisena. 

Työtoiminta tulee kuitenkin esiin sekä asiakaspalautteessa että työntekijä 

palautteessa, puhutaan tästä pakkotyöstä, tulee siis myös työntekijöiden suusta 

tämä palaute. Työtehtäväthän meillä perustuu vapaaehtoisuuteen, näin on 

kerrottu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ja näinhän se on ollut. Tietyissä 

yhteisöissä työtoiminta kuuluu kuntoutukseen ja me työntekijöinä pidämme sitä 

hyvänä ja se ajatellaan, että se on asiakkaan kannalta mielekästä ja 

kuntouttavaa. Jotkut kunnat myös toivovat sitä, että asiakkaiden sitoutumista 

työtoimintaan ja asiakkaan työkykyä arvioitaisiin. 

Ehkä pitäisi olla avoimempi ja tarkempi linja siinä, että toivomme työtoimintaan 

osallistumista mutta jos ei halua, ei ole pakko, eikä siitä ketään uloskirjoiteta 

eikä ole aiemminkin niin tehty. Sitä ei vaan jotenkin sanota ääneen, se on 

erikoinen kuuma peruna. Ainahan tulee olemaan asiakkaita, jotka eivät 

kuntoutuksen aikana osallistu oikein mihinkään. Myös yhteisön paine ja 

sosiaalinen paine on sellainen, että jos kaikki muut tekee, on itse vaikea olla 

osallistumatta. Toisaalta meillä on mahdollisuus yksilökuntoutukseen silloin kun 

henkilökunta niin arvioi, sairaanhoitajien arviolla on suuri merkitys tässä. 

Osa asiakkaista sanoo, ettei voisi täällä olla, jos ei saisi osallistua työtoimintaan 

ja joillekin pitää heti eikä viidestoista päivä olla jotain tekemistä. Voisi kuitenkin 

ajatella, että Kuusi ja Tammi esimerkiksi kierrättäisivät keittiö- ja kiinteistötöitä 

vuoroviikoin, toinen yhteisö ei olisi silloin erityisasemassa toiseen verrattuna. 

Tuntuu, että siivoustyöt ovat sellaisia, joihin on aina ollut vaikea saada 

asiakkaita ja sieltäkin nousee, se pakkotyö tai orjatyö. 

Työntekijöiden palautteessa mainitaan, että kun Silmu on täynnä, joutuu väkisin 

työtoimintaan, sellaista tilannetta ei ole ollut kuitenkaan pitkään aikaan, 

jokaisessa yhteisössä on ollut se 1-2 paikkaa tilaa. Ja asiakasmäärät eri 

yhteisöissä vaihtuvat tosi nopealla tahdilla, joten tuntuu, että tässäkin on joku 

käsitys, jolla ei ole todellista pohjaa. 



79 

 

                                                                                                                                

Aika voimakas sanonta tuokin työntekijöiltä, että työtoiminta koetaan 

ehdottomasti negatiivisena ja ryhmätoiminta taas positiivisena, kun on 

asiakkaita, jotka käyvät ryhmissä koska on” pakko”. Monet sanovat jo tullessaan 

tulohaastattelussa, että eivät ole ryhmäihmisiä. Yleistyksiä tehty. 

On hyvä, että on erilaista toimintaa, työpainotteista ja ryhmäpainotteista ja 

erilaisia   yhteisöjä, monipuolista tarjontaa asiakkaille. 

Johtoryhmästä 

Jos johtoryhmä koetaan liian suureksi, niin mikä olisi ollut ehdotus, että minkä 

tiimin edustaja karsitaan. Ja miten sitten käy tiedonkulun.                                                       

Johtoryhmässä ajatellaan kuitenkin, että kaikki erilaiset, rakennusprojektit ja 

muut on syytä olla mahdollisimman monipuolisesti tiedossa, varsinkin jos ne 

liittyvät soluasumiseen tai työtiloihin. Myös vesiasiat ovat kaikille tärkeitä asioita.  

Osa johtoryhmästä työntekijöiden palautteen mukaan jarruttaa kehitystä, mutta 

sitä ei oltu sanottu, keitä johtoryhmäläisiä tarkoitetaan. Herätti kysymyksen siitä, 

pitäisikö johtoryhmän toimenkuvaa jotenkin henkilökunnalle selkiyttää. Ja miten 

luetaan johtoryhmän pöytäkirjoja ja mitä tulkintoja niistä tehdään.  

Henkilökunnan foorumissa asioista puhutaan ja niitä selkiytetään mutta 

ohjaajista niissä ovat vain päivävuorossa olevat ja muut lukevat kulloisenkin 

muistion, jos lukevat ja tekevät niistä omia johtopäätöksiään. 

Profiloitumisasiaa ihmeteltiin, kunnilta kysytään vuosittain toiveita ja palautetta 

Ridasjärven toiminnasta ja muutoinkin ollaan aika tiiviisti yhteistyössä. 

Tulkintana oli, että jos joku yksittäinen työntekijä jostain kunnasta on kysellyt 

palvelua, jota meillä ei ole, niin johtopäätöksiä on tehty siitä. Toisaalta 

kuntayhtymään kuuluu tällä hetkellä 19 kuntaa ja ihan jokaisen jokaista toivetta 

ei voi noudattaa, tai se ei ole järkevää. 

Jos meillä ei tiedettäisi, mitä kunnat haluaa, niin tuskin asiakasmäärätkään olisi 

tällaisia, tuskin ollaan monta vuotta jäljessä, isona kuntana esimerkiksi Helsinki 

käyttää meitä paljon. 
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Työtyytyväisyyskyselystä ja kehittämisestä 

Jos saadaan hyviä tuloksia (ka. 3,7) niitä ei koeta oikeina, jos olisi tullut paljon 

huonompia tuloksia, niin varmasti olisi vaadittu erilaisia lisätoimia. Toisaalta 

ajateltiin, että ei osata kunnioittaa niiden 30 vastanneen ihmisen mielipiteitä 

vaan koetaan ne vääriksi. Hieman kärjistettynä mietittiin, kannattaako siis 

tällaisia työtyytyväisyyskyselyjä tehdä, jos niitä vähätellään ja koetaan 

merkityksettömiksi. 

Työntekijöiden haastattelussa sanotaan, ettei ole tarkasteltu toimintaa 

viimeiseen viiteen vuoteen, ei ole totta, mutta toisaalta ajatus siitä, että 

kehittämispäivänä lähdettäisiin tyhjältä pöydältä aivoriihimäisesti on hyvä, sitä 

vartenhan kehittämispäivä on. Katsottaisiin pienryhmissä, mitä ajatuksia tulee ja 

mitkä niistä voisivat olla realistisia, pienet muutokset ovat yleensä kuitenkin 

parempia kuin vallankumous. 

Se, että yhteisöissä toimisi sairaanhoitaja ja päihdetyöntekijä työpari voisi olla 

hyvä, jos vain henkilökuntaresurssit sallisivat. Ainakin sairaanhoitajien ja 

yhteisön työntekijöiden väliset palaverit yhteisöjen asiakkaista olisivat todella 

hyviä. Ajankohdat sovittaisiin erikseen säännöllisellä pohjalla. 

 Muutos tulee myös siitä, kun nykyinen lääkärimme jää eläkkeelle. Uudelta 

lääkäriltä toivottaisiin enemmän tiimiytymistä kuntoutuspuolen asioihin. 

Nuorten osalta, jos enemmän profiloidutaan nuoriin, on huumeongelmien 

erityisyys, heillä on omat erityisongelmansa, joihin olisi hyvä olla koulutusta. 

Kuntoutusjohtajan toimi, joka on vakanssina ollut olemassa, mutta johon ei ole 

rahoja osoite,tu voisi olla tarpeellinen, sitä täytyy hallituksen kanssa ruveta 

miettimään ensi vuoden budjettia tehdessä. Tarve sisällönkehittämiselle on 

olemassa mutta nyt se on ollut enemmän sellaista kollektiivista, siihen osallistuu 

johtoryhmä ja kaikki muutkin. Mutta eihän se ole välttämättä organisaation 

kannalta huono asia, että pääsee osallistumaan, ottamaan kantaa ja 

vaikuttamaan myöskin. Tulee mieleen, että odotetaanko, että ylhäältä päin 

päätetään ja  sitä sitten voi kritisoida. 
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Tärkeimpiä asioita, jotka tulevaisuudessa työllistävät, ei tässä työntekijöiden 

palautteessa mainita. Laatukäsikirjan luominen, määrittely ja yksilöiminen ja se, 

että joskus toimittaisi sen mukaan. Laatu pitäisi olla tasaista ja kaikkien 

asiakkaiden saada sama kohtelu. Samoin tuottavuusohjelma, jota kunnat 

toivovat olisi tärkeä mietittävä yhdessä henkilökunnan kanssa. Palkkausasiat 

saivat työtyytyväisyyskyselyssä huonoimman arvosanan ja myös niitä pitäisi 

kehittää, mitkä ovat korjausliikkeet. Niitäkin asioita voi pohtia 

kehittämispäivässä. 
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