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Tutkimuksen tiedonkeruu osoittautui haasteelliseksi. Vastaamattomuuden syitä halut-

tiin selvittää tarkemmin. Selvitystä varten koottiin sosiaalipalveluita tuottavien orga-

nisaatioiden yhteystiedot (n=1 619) ja listaus niistä organisaatioista, jotka olivat vas-

tanneet 25.9.2020 mennessä. Lisäksi hyödynnettiin Webropol-sovelluksen listausta 

viesteistä (n=113), joissa sähköpostiosoite oli otettu pois käytöstä ja viestistä tuli au-

tomaattinen virheilmoitus, kun osoitteeseen lähetettiin sähköposti. Organisaatioista 

valittiin joka 7. soittolistalle ja tarkistettiin, onko yhteystiedoissa puhelinnumero. 

Puuttuvia puhelinnumeroita yhteystiedoissa oli 116 ja nämä jätettiin pois soittolistalta. 

Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden Y-tunnus löytyi 10 organisaatioista ja nämä 

jätettiin pois soittolistalta. Näillä menettelyillä soittolistalle kadon tarkempaa selvi-

tystyötä varten saatiin 81 organisaatiota.  

Puhelut toteutettiin 5.-19.10.2020 välisenä aikana. Organisaatioista 30 oli sellaisia, 

joista ei tavoitettu vastaajaa tai puhelu sattui sellaiseen hetkeen, ettei henkilö pystynyt 

keskustelemaan. Puhelun aluksi tutkija kertoi soittavansa THL:stä ja kysyi, onko vas-

taajalla hetki aikaa. Taustaksi kerrottiin, että sosiaalialan palveluita tuottavalle orga-

nisaatiolle on lähetetty kysely, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjes-

telmiä ja varsinkin yksityisten ja kolmannen sektorin osalta vastauksia on saatu kovin 

vähän. Tästä syystä on lähdetty soittamaan. Vastaajalta tiedusteltiin muistaako hän 

saaneensa kyselyä vai onko se joutunut mahdollisesti massaviestiksi tunnistettuna ros-

kapostiin. Tutkija kertoi, että viimeinen muistutus vastata kyselyyn oli lähetetty 

9.9.2020 ja sähköpostin vastaajakentässä oli THL. Tutkija taustoitti, että seuraavaa 

kyselykierrosta ajatellen ja rahoittajaa varten olisi kiinnostavaa tietää osatekijöitä vas-

taamattomuuteen. Tutkija kirjasi lyhyet muistiinpanot keskustelusta heti puhelun pää-

tyttyä.  

Tutkija koodasi 51 toteutuneen keskustelun vastaukset aineistolähtöisesti 7 eri ryh-

mään (ei tavoitettu puhelimeen/ei pysty puhumaan; muuttunut yhteystieto; asiakastie-

tojärjestelmä ei ole käytössä; yleinen kiire; kyselyitä tulee paljon; korona vie aikaa; 

rahoitushaku). Keskusteluista 20 koodattiin useampaan kuin yhteen ryhmään kuulu-

viksi.  

Muuttunut yhteystieto oli syynä vastaamattomuuteen 15 organisaatiossa, näistä 

neljässä ilmeisesti taustalla Valviran vanhentunut yhteystieto. Esimerkiksi muutama 

vuosi sitten toteutuneesta yritysmyynnistä tieto ei ollut päivittynyt rekisteriin.  
 

Muuttunut yhteystieto: 

”Väärä sähköpostiosoite, joka ei ole ollut voimassa noin 15 vuoteen. 

AVI:lle on päivitetty yhteystiedot vuosittain.” 
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Osassa keskusteluista todettiin, ettei asiakastietojärjestelmä kuulu sosiaalialan palve-

lua tuottavan organisaation toimintaan ja se oli syy kyselyyn vastaamattomuudelle (11 

mainintaa). 

 

Asiakastietojärjestelmä ei käytössä: 

”Pieni yritys, ei asiakastietojärjestelmää käytössä.” 

”Olen sivuuttanut kyselyn, koska olen tulkinnut, ettei koske minun yri-

tystäni".  

"Meillä ei ole asiakastietojärjestelmät käytössä, minulla ei ole annetta-

vaa tähän kyselyyn.”  

"Sähköpostia ja kyselyitä tulee paljon. Itse asiassa tässä organisaatiossa 

lastensuojelun asiakkaat tulevat kunnilta ja organisaatiolle päin asiak-

kaita ovat kunnat. Kunnissa pidetään kirjaa sijoitettujen lasten tilan-

teesta. Kunnat tulevat organisaation asiakkaiksi kilpailutusten ja sopi-

musten kautta muutaman vuoden välein, mutta yhden kunnan kanssa on 

ollut parinkymmenen vuoden yhtäjaksoinen yhteistyö, muita kuntia 

vaihtelevasti."   

”Nyt organisaatiossa ei ole käytössä asiakastietojärjestelmää. Se olisi 

yrittäjälle kallis investointi; voi olla että jatkossa tulee kuitenkin.” 

”Yhdistystoiminnassa meillä ei ole tällaista palvelutuotantoa, että suo-

raan olisi tarvetta kirjata asiakkaista tietoja. Yhdistyslaissa myös 

määritetään, ettei saada kerätä asiakastietoja, sekin pohjalta toimimme 

näin. Meillä toiminta perustuu vertaistukeen, keskustelujen sisältöjä ei 

kirjata." 

”Syynä vastaamattomuuteen ovat muut kiireet. Eikä asiakastietojärjest-

elmä aihepiiri kohdistu meihin − emme ole palveluntuottaja, vaan 

kansalaisjärjestö ja edunvalvojaorganisaatio.”  

 

Vastaamattomuuden osatekijäksi tunnistettiin yleinen kiire (19 mainintaa), sekä se, 

että kyselyitä tulee paljon (15 mainintaa). Lisäksi tuotiin esiin kyselyajankohtana ko-

ronan tuoma lisätyö (8 mainintaa) ja kyselyn kanssa samanaikainen rahoitushaku, jo-

hon osallistuminen oli yksityiselle yritykselle tai järjestölle elinehto (4 mainintaa).   

 

Yleinen kiire:  

”Kysely on mennyt ohi. Asiakastietojärjestelmä on oma, sellaista ei ole 

muilla, sen turvallisuus on pyritty takaamaan siten, että kone ei ole edes 

netissä.” 

 ”Muistaa saaneensa viestin ja muistutuksen vastata ja löytää viestin säh-

köposteistaan. Vastaamattomuuden syynä on ollut hetkellinen kiire. Ei 
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ole pakollinen kysely, joutuu priorisoimaan. Organisaatiossa on vaikea 

tilanne, sillä työntekijöitä on tällä hetkellä lomautettuna.”  

 

Koronaepidemian aiheuttama lisätyö:  

”Kyselyn vastaamisen aikaan koronaohjeistuksen seuranta oli tärkeintä, 

tuotamme sosiaalipalveluita mielenterveysasiakkaille. Asiakkaat tulevat 

meille raskailla diagnooseilla ja heitä tulee monen sairaanhoitopiirin 

alueelta, joten koronaohjeistusta on seurattava useista eri lähteistä. Al-

kusyksystä oli vaikea hankkia suojausvälineiltä, eritoten kumihansik-

kaista oli puutetta. Montaa asiaa menossa kun organisaatiossa AVI tar-

kastaa lääkelupia. Henkilökunnan rekrytointiin menee aikaa, nyky-

koulutuksella kaikki eivät osaa laitosmaisessa ympäristössä tarvittavia 

tehtäviä. Kaiken kaikkiaan on hoitajapulaa ja koeaikaisia on jouduttu 

laittamaan epäpätevinä pois.” 

”Koronaselvityksiä on ollut paljon, lisäksi muita selvityksiä, paljon uu-

den opettelua koronaohjeistuksissa.”  

 

Kyselyitä tulee paljon: 

”… ollaan pieniä toimijoita ja se, mitä kysyttiin, kohdistui enemmän 

kuntasektoriin, eikä koske meitä. On tullut paljon kyselyitä, varsinkin 

koronaan liittyviä kyselyitä on ollut paljon.” 

”Kyselyitä on tullut aika paljon, osaan vain voidaan vastata.” 

”Kyselyitä on tullut paljon, oma ajankäyttö priorisoitava. Kotihoidon 

palveluissa asiakastietojärjestelmät sinänsä ovat keskeisiä.” 

 

Rahoitushaut: 

” .... Ajankohta on ollut huono, kun rahoitushaku juuri tässä kohtaa 

(RAY). On pitänyt priorisoida. Valtionhaun kysely elokuussa 

vastaamiseen oli mennyt 1/2 työpäivää, tällainen tuoreessa muistissa 

oleva aikaisempi kokemus ei motivoi avaamaan kyselyä.”     

”Syyskuu on todella kiireistä aikaa, … STEA avustushakemus, kolme 

hakemusta tulee tehdä silloin. Meillä on ollut todella vähäistä palvelu-

tuotanto ja me emme käytä asiakastietojärjestelmää, emme kerää asiak-

kaista tietoja. ” 
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