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Toipumisorientaatio on uudenlainen arvo- ja ajattelumalli, jonka tarkoituksena on kehittää 
mielenterveyspalveluja. Opinnäytetyö tehtiin Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry:lle. Tavoit-
teena oli, että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää toipumisorientaatiomallin mukaisessa toi-
minnan kehittämisessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry:n 
välisessä Living Lab-toiminnassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia arvoja 
toipumisorientaatioon sisältyy. 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineiston haussa hyödynnettiin 
tietokantoja Finna, PubMed, ProQuest Central ja MedLine (Ovid). Aineisto koostui viidestä 
tutkimusartikkelista, jotka on julkaistu vuosina 2007-2015. Aineisto analysoitiin induktiivisen 
sisällönanalyysin keinoin. 

Tutkimusaineistosta kävi ilmi, että toipumisorientaatioon sisältyviä tärkeitä arvoja ovat yksi-
lölähtöisyys, voimavaralähtöisyys, tasa-arvo, kuntoutujan osallisuus, hoidon mielekkyys, 
toivo, kokemuksellisuus ja kokemustieto.  

Mielenterveyspalvelujen tarjoajien tulisi hyödyntää toipumisorientaatiota palvelujensa perus-
tana, tai soveltaa sen arvopohjaa palvelujensa kehittämisessä. 
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Recovery-orientation is a new system of values and thinking, whose purpose is to improve 
mental health services. The thesis was made for Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry. The goal 
was that the thesis could be used in developing the living lab activities according to the re-
covery-orientation model between Laurea University of Applied Sciences and Keski-
Uudenmaan Sopimuskoti Ry. The purpose of the thesis was to examine what kind of values re-
covery-orientation contains. 

The thesis was executed as a descriptive literature review. The data was retrieved from 
Finna, PubMed, ProQuest Central and MedLine (Ovid). The data consisted of five research ar-
ticles that were all published between the years 2007 and 2015. The data was analyzed by us-
ing the method of inductive analysis.  

The results of the thesis show that important values contained by recovery-orientation are 
individuality, customer's inner resources, equality, customer's participation, meaningfulness 
of care, hope, experiences and practical knowledge.  

Mental health service providers should exploit recovery-orientation as the basis of their ser-
vices or use its foundation of values to improve their services. 
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1 Johdanto 

Mielenterveyspalvelujen kehittämisen tarve juontaa juurensa mielenterveyskuntoutujien ko-

kemaan stigmautumiseen ja toivottomuuteen. Toipumisorientaatio on uudenlainen arvo- ja 

ajattelumalli, jonka tarkoituksena on kehittää mielenterveyspalveluja yksilölähtöisemmiksi ja 

mielekkäämmiksi. (Mental Health Commission of Canada 2015, 4-6, 9.) 

Toipumisorientaation etuja ovat eettisyys, taloudellisuus, kuntoutujien aktiivinen osallisuus 

sekä yleistyvät kokemukset hoidon mielekkyydestä. Eettisestä näkökulmasta toipumisorien-

taatio antaa syvällisempää painoarvoa asiakkaiden ihmisoikeuksille, kun pakon käytön tarve 

hoidossa vähenee. Toipumisorientaatiossa kunnioitetaan ihmisen luontaista tarvetta oman 

elämän ohjailemiselle. Tämä näkyy siten, että asiakas osallistuu aktiivisesti oman kuntoutuk-

sensa suunnitteluun ja toteutukseen. Tuloksena on kuntoutujan vahvistunut motivaatio ja 

kyky hyödyntää omia voimavaroja. Hoitoprosessin mielekkyys madaltaa kynnystä avun hake-

miselle, jolloin ongelmakohtiin päästään puuttumaan entistä aikaisemmin ja resursseja sääs-

tyy. Näitä resursseja voidaan ohjata esimerkiksi ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. 

(Nordling 2016 b.) 

Tällä hetkellä palveluntarjoajat hyödyntävät toipumisorientaatiota hyvin vähän. Tämä johtuu 

osittain siitä, että mielenterveyskuntoutuksen eettisyyteen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 

(Atterbury 2014.) Toipumisorientaation toteutuminen käytännössä edellyttäisi muutoksia ylei-

sissä asenteissa ja hoitotyön rakenteissa. Sen sijaan, että kuntoutuja lokeroitaisiin diagnoosin 

perusteella johonkin tiettyyn potilasryhmään, hänet nähtäisiin yksilönä ja oman elämänsä asi-

antuntijana. Tällöin kokemustiedon ja vertaisuuden asema tiedonlähteenä korostuisi. Autta-

jien asiantuntijuus syvenisi koulutusohjelmien uudistuessa, ja hoitotyön käytännöt muuttuisi-

vat paremmin kuntoutumista sekä yleistä hyvinvointia tukeviksi. (Nordling 2016 b.) 

Opinnäytetyö tehtiin Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry:lle. Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry 

on yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja, joka tarjoaa päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluja 

sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Ta-

voitteena oli, että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää toipumisorientaatiomallin mukaisessa 

toiminnan kehittämisessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry:n 

välisessä Living Lab-toiminnassa. 

 

 



 7 
 

 

2 Psykoosi 

Psykoottisen henkilön todellisuudentaju on häiriintynyt. Hän ei kykene erottamaan todellisia 

aistiärsykkeitä omasta mielikuvituksestaan. Psykoosista kärsivä henkilö kokee asiat hyvin eri 

tavalla kuin muut. Hänen tapansa ajatella ja havainnoida ympäristöä on muuttunut. Hänen 

harkintakykynsä on heikentynyt ja hän tekee perusteettomia johtopäätöksiä, toimien näin 

epäjohdonmukaisesti. Psykoosi vaikuttaa myös ihmisen tunnekokemuksiin. Tyypillistä on mie-

lialojen nopea vaihtelu sekä ns. äärimielialat, kuten pelko, kiihtyneisyys, apaattisuus ja 

ylienergisyys. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 77-78.) 

Psykoosiin liittyvät harhat voidaan karkeasti jaotella aistiharhoihin ja harhaluuloihin. Yleisim-

piä aistiharhoja eli hallusinaatioita ovat kuulo-, näkö-, tunto- ja hajuharhat. Harhaluuloja eli 

deluusioita voivat olla esimerkiksi vainoharhat tai suuruuskuvitelmat. Psykoosissa aistiharhat 

ja harhaluulot usein ruokkivat toinen toisiaan, kun henkilö tekee johtopäätöksiä epätodellis-

ten kokemustensa perusteella. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 77-78; Huttunen 2017.) 

Psykoosi voi ilmetä myös pelkkinä käytösoireina, ilman varsinaista harhaisuutta. Tällöin esi-

merkiksi puheen epäloogisuus ja hajanaisuus tai yksityiskohtiin takertuminen voivat olla merk-

kejä sairastumisesta. Yleisesti voidaan todeta, että psykoottisella henkilöllä on alentunut 

kyky selviytyä arjessa ja sosiaalisissa tilanteissa. Oireiden monimuotoisuuden vuoksi psykoosia 

voi olla hankala tunnistaa. On kuitenkin ehdottoman tärkeää, ettei hoidon aloitus viivästy, 

koska nopea avun saanti helpottaa kuntoutumista. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 77-78; Huttu-

nen 2017.)  

Mitä nopeammin psykoottinen henkilö saa hoitoa, sitä parempi on hänen ennusteensa. Ennus-

teeseen vaikuttaa myös mahdollinen pitkäaikaissairaus psykoosin taustalla. Kuntoutus pyri-

tään alusta asti toteuttamaan avohoidossa, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Jos sairastu-

neen arvioidaan ajankohtaisesti olevan vaaraksi itselleen tai muille, on sairaalahoito perustel-

tua. Sairaalahoidossa psykoottisen henkilön ympäristö pyritään luomaan rauhalliseksi ja tur-

valliseksi. Kuntoutujan päivärytmi pyritään tasaamaan ja unen saanti turvaamaan. Hoitosuh-

detyössä keskeistä on ajankohtaisten ongelmien ja ahdistusta aiheuttavien asioiden selvittely 

sekä todellisuuteen ohjaaminen. Lääkehoidon tarpeellisuus tulee selventää kuntoutujalle riit-

tävän hyvin. Huolena on lääkehoidon liian varhainen keskeytyminen kuntoutujan omasta pää-

töksestä. Tämä voi johtaa psykoosin uusiutumiseen ja toipumisen pitkittymiseen. (Hietaharju 

& Nuuttila 2016, 88-90.) 

Psykoosin taustalla voi olla monia eri tekijöitä. Psyykkisten sairauksien lisäksi joidenkin neuro-

logisten ja somaattisten sairauksien tiedetään altistavan psykoosille. Päihteiden käyttö tai 

päihteistä vieroittuminen voivat niin ikään aktivoida psykoottisen tilan. (Huttunen 2016; 
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Suvisaari 2010.) Opinnäytetyössä keskitytään tarkastelemaan skitsofreniaa sairautena ja psy-

koosin aiheuttajana. 

2.1 Skitsofrenia ja sen aiheuttajat 

Skitsofrenia on pitkäaikainen psykoosisairaus ja siten tavallinen psykoosin aiheuttaja. Sitä pi-

detään vaikeana mielenterveyden häiriönä, koska sen vaikutukset yksilöön ja ympäristöön 

ovat moninaiset. Yksilötason vaikutuksia ovat muun muassa työkyvyn menetys, eristäytymi-

nen, stigmautuminen, oireiden moninaisuus ja sairauden kroonistuminen. Skitsofrenikoiden 

kuolleisuus on moninkertaista, mikä johtuu muun muassa kasvaneesta riskistä päihteiden käy-

tölle ja itsemurhille. Yhteiskunnalle skitsofrenia aiheuttaa niin ikään runsaasti kustannuksia. 

Lepolan ym. (2005) mukaan skitsofrenian yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten on arvi-

oitu olevan suuremmat kuin tupakoinnin. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 80; Lepola, Koponen, 

Leinonen, Joukamaa, Isohanni & Hakola 2005, 37.) 

Skitsofrenian tiedetään puhkeavan jonkinlaisen stressitekijän seurauksena silloin, kun henki-

löllä on olemassa alttius sairastumiselle. Sairastumisalttiutta lisäävät perimä ja varhaiskehi-

tyksen häiriöt. Tässä tapauksessa varhaiskehityksen häiriöt tarkoittavat sikiö- tai lapsuusiässä 

tapahtuvia keskushermoston kehityshäiriöitä. Sairauden laukaiseva stressitekijä voi olla myö-

hempi keskushermostovamma, päihteiden käyttö tai psyykkinen kuormitustekijä. Emotionaali-

sesti kuormittavat tekijät, kuten ihmissuhdeongelmat, voivat niin ikään laukaista sairastumi-

sen. (Hietaharju & Nuuttila, 80-81; Lepola ym. 2005, 39-40; Skitsofrenia: Käypä hoito -suosi-

tus 2015; Suvisaari 2010.) 

2.2 Skitsofrenian oireet ja sairauden kulku 

Skitsofrenian oireet voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin. Positiivisia oireita ovat 

sellaiset oireet, jotka ovat jollakin tavalla ”ylimääräisiä” terveeseen mieleen verrattuna. Ne-

gatiiviset oireet ovat päinvastoin puutteita terveeseen mieleen verrattuna. Yleisesti ottaen 

positiiviset oireet ovat helpommin havaittavissa kuin negatiiviset oireet. Akuutin psykoosin 

positiivisia oireita ovat muun muassa aisti- ja luuloharhat, puhehäiriöt sekä aggressiivisuus. 

Negatiiviset oireet ovat useimmiten tunne-elämän häiriöitä, kuten esimerkiksi vetäytyminen 

ja tahdottomuus. Skitsofrenian oireet vaihtelevat sairauden kulun mukaan. Sairauden kulussa 

voidaan tunnistaa kolme eri vaihetta: ennakkovaihe, akuuttivaihe ja jälkivaihe. Akuuttivai-

heen oireet ovat usein positiivisia ja ennakko- ja jälkioireet negatiivisia. Mielialaoireita, ku-

ten masentuneisuutta, tyypillisesti esiintyy skitsofrenian kaikissa eri vaiheissa. (Hietaharju & 

Nuuttila 2016, 83; Lepola ym. 2005, 40.)  

Skitsofrenia on sairaus, joka oireilee monin eri tavoin. Erilaisten oireenkuvien perusteella 

skitsofreniasta voidaan tunnistaa erilaisia sairauden muotoja. Skitsofrenian yleisimpiä 
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muotoja ovat paranoidinen skitsofrenia, hebefreeninen skitsofrenia, katatoninen skitsofrenia 

ja erilaistumaton skitsofrenia. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 80; Lepola ym. 2005, 46; Skitso-

frenian diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus 2013.) 

Paranoidinen skitsofrenia on maailmanlaajuisesti yleisin skitsofrenian muoto. Siihen liittyy ni-

mensä mukaisesti vahvoja aisti- ja luuloharhoja. Vaikka tilaan ei liity voimakasta toimintaky-

vyn laskua, voivat harhat ja epäluuloisuus herkästi johtaa arvaamattomaan, jopa aggressiivi-

seen käytökseen. Paranoidisen skitsofrenian oireet voivat olla jatkuvia tai jaksoittain ilmene-

viä. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 80; Lepola ym. 2005, 46; Skitsofrenian diagnostiset kriteerit 

ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus 2013.) 

Hebefreenistä skitsofreniaa kuvaillaan erittäin vaikeaksi skitsofrenian muodoksi. Siihen liittyy 

hankalia ajattelun ja tunne-elämän häiriöitä, eristäytymistä sekä toimintakyvyn rajua laskua. 

Hebefreenistä skitsofreniaa sairastavalla henkilöllä on alentunut kyky ja halu huolehtia omista 

perustarpeistaan, kuten hygieniasta ja taloudesta. Tästä syystä kuntoutujan ennuste arvioi-

daan monesti huonoksi. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 80; Lepola ym. 2005, 46-47; Skitsofre-

nian diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus 2013.) 

Katatoninen skitsofrenia on jonkin verran harvinaisempi skitsofrenian muoto. Siihen liittyy 

vahvoja psykomotoriikan häiriöitä, kuten levotonta tai hidastunutta liikehdintää sekä jäyk-

kyyttä. Tällainen henkilö saattaa asettautua eriskummallisiin asentoihin ja pysyttäytyä niissä 

pitkiäkin aikoja. Sulkutila, eli katatoninen stupor, on tila, jossa henkilön kyky reagoida ympä-

ristöön on huomattavasti heikentynyt. Tällöin henkilö saattaa olla täysin liikkumaton, puhu-

maton sekä tahdoton. Stupor on vakava tila, koska tämän aikana henkilö ei itse kykene huo-

lehtimaan edes omasta ravitsemuksestaan. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 80; Lepola ym. 2005, 

46; Skitsofrenian diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus 

2013.) 

Erilaistumaton skitsofrenia ilmentää skitsofrenialle tyypillisiä oireita, mutta sitä ei voida luo-

kitella mihinkään edellä mainituista alatyypeistä. Erilaistumattomasta skitsofreniasta kärsivän 

henkilön oireet saattavat sisältää monelle eri skitsofreniamuodolle tyypillisiä oireita, mutta 

mitkään niistä eivät ole selkeästi hallitsevia. Siksi tätä sairauden muotoa kuvaillaan muiden 

skitsofreniamuotojen sekatyypiksi. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 80; Lepola ym. 2005, 47; Skit-

sofrenian diagnostiset kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan: Käypä hoito -suositus 2013.) 

2.3 Skitsofrenian hoito ja ennuste 

Skitsofrenian hoidon tavoitteena on lievittää oireita, estää uudet psykoosijaksot sekä kohen-

taa kuntoutujan toimintakykyä ja elämänlaatua. Parhaat tulokset saadaan, kun lääkehoito yh-

distetään psykoterapiamuotoiseen, vuorovaikutukselliseen, hoitoon. Skitsofreniaa sairastavilla 
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on tarve pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen. Laadukas hoito sisältää keskustelutyötä, opetta-

mista, omatoimisuuden tukemista sekä tiivistä yhteistyötä sairastuneen läheisten kanssa. 

(Hietaharju & Nuuttila 2016, 83-84; Lepola ym. 2005, 49-51; Skitsofrenia: Käypä hoito -suosi-

tus 2015.) 

Skitsofreniaa hoidetaan tarpeenmukaisen hoidon periaatteella. Tällöin hoitosuunnitelma luo-

daan kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden pohjalta, erilaisia hoitomuotoja yhdistelemällä. Mo-

nessa tapauksessa tämä vaatii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumatonta yh-

teistyötä. (Lepola ym. 2005, 49.) 

Skitsofreniaa sairastavan henkilön on mahdollista elää tyydyttävää ja itsenäistä elämää, 

mutta sairaus voi myös muodostua pitkäaikaiseksi ja toimintakykyä lamaavaksi. Ennusteeseen 

vaikuttaa skitsofrenian muoto ja se, kuinka nopeasti hoitoon hakeudutaan. Kuntoutujan hen-

kilökohtaisella hoitoon sitoutumisella on niin ikään suuri rooli hoidon tuloksellisuuden kan-

nalta. Kuntoutujan oma päätös lääkityksen lopettamiselle on valitettavan tavallista ja se mo-

nesti johtaa sairauden akuuttivaiheen uusiutumiseen. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 82.) 

3 Toipumisorientaatio 

Toipumisorientaation ajatellaan pohjautuvan enemmän ihmisten arvoihin ja uskomuksiin kuin 

tieteelliseen tutkimukseen ja aineistoon (Bass, Tickle & Lewis 2014). Etiikan näkökulmasta ar-

vot ovat asenteita, jotka ohjailevat yksilön valintoja ja toimintaa tiedostetulla ja tiedosta-

mattomalla tasolla. Arvot siis pohjautuvat yksilön moraalikäsitykseen, eli käsitykseen siitä, 

mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. (Tieteen termipankki 2016.) Toipumismallin arvoja ovat hy-

vinvointi, omatoimisuus, toivon tukeminen ja sosiaalinen eheys (Dalum, Pedersen, Cunning-

ham & Eplov 2015; Davidson, Tondora, O'Connell, Kirk, Rockholz & Evans 2007). Lääketieteel-

linen malli puolestaan korostaa terveysongelmien luokittelua ja selvittämistä. Lääketieteelli-

nen hoitomalli on edelleen huomattavasti suositumpi myös mielenterveystyössä. (Dalum ym. 

2015.) Tämä malli ei huomioi tarpeeksi kuntoutujien yksilöllisyyttä. Perinteistä lääketieteel-

listä hoitomallia tulisi muokata enemmän kuntoutujan voimavaroja tunnistavaksi ja tukevaksi. 

(Atterbury 2014.) 

Toipumisorientaatiossa pyritään edistämään kuntoutujan voimavaroja, osallisuutta, toivoa, 

merkityksellisyyttä ja positiivista mielenterveyttä. Kuntoutujan omalla kokemustasolla toipu-

misorientaatio voidaan osittaa viiteen päätavoitteeseen. Ensimmäinen on liittyminen, eli yh-

teisöllisyyden ja merkityksellisyyden tunne, voimaannuttavat ihmissuhteet sekä vertaistuki. 

Toinen on toivo ja optimismi, eli toipumisen näkeminen mahdollisena, yleinen positiivisuus 

sekä motivaatio. Kolmas osa-alue on identiteetti. Tämä tarkoittaa myönteistä minäkuvaa ja 

sairauteen liittyvän stigman ylittämistä. Neljäntenä on elämän tarkoitus, mikä tarkoittaa mie-

leisten sosiaalisten roolien löytämistä, merkityksellisyyden tunteen vahvistumista ja 
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päämäärien tavoittamista. Viimeisenä osa-alueena on voimaantuminen, mikä sisältää entistä 

laaja-alaisemman vastuun oton omasta toiminnasta. (Nordling 2016 b.) 

3.1 Kuntoutuminen 

Kuntoutujan akuutilla elämäntilanteella on tärkeä merkitys hänen toipumisvalmiuteensa. En-

nen kuin kuntoutuminen voi varsinaisesti alkaa, on varmistettava arjen sujuvuus. Perusasioi-

den, kuten raha- ja asumisasioiden, järjestely on ensiaskel toipumisessa. Kuntoutuminen tar-

koittaa niitä arkielämän pieniä tekoja ja muutoksia, jotka lisäävät kuntoutujan hyvinvointia. 

Kuntoutuminen on myös sitä, kun kuntoutuja oivaltaa uusia asioita itsestään ja elämästään. 

Tällöin sairaudesta paranemisen sijaan hoidon päätavoitteina voisivat olla terveyden edistä-

minen ja kuntoutujan kehityksen tukeminen. Kuntoutujan itseohjautuvuuden ja itsenäisen 

selviytymisen lisääntyminen ei automaattisesti tarkoita, että ohjauksen tarve vähenee. Myös 

pärjäävä kuntoutuja tarvitsee tukea ja toisen ihmisen läsnäoloa. (Mattila 2002, 89, 104; Na-

rumo 2006, 14-16.) 

Toipumisorientaation näkökulmasta mielen terveys ei ole vain sairauden puuttumista. Holisti-

nen näkökulma mielen terveydestä ei ole riippuvainen kyvystä autonomiaan. Kuntoutuminen 

voidaan nähdä myös henkilön kokonaislaatuisena hyvinvointina. Laadukas elämä voidaan saa-

vuttaa, vaikka sairautta ei voitaisi parantaa. Tällöin toivo on olemassa kaikille, ei vain osalle. 

Samalla luvataan pitää kaikkia ihmisiä yhtä lailla arvossa, riippumatta heidän psykiatrisesta 

statuksestaan. Kuntoutuminen ei edellytä täydellistä oireettomuutta. Kuntoutuminen on it-

sensä ja merkityksensä uudelleen löytämistä silloin, kun omakuva särkyy. (Atterbury 2014; Da-

lum ym. 2015.) 

3.2 Yksilöllisyys ja päätöksenteko 

Perinteisen luokituksen mukaan mielenterveyden häiriö on kyseessä silloin, kun henkilön loo-

ginen ajattelukyky sekä todellisuudentaju heikentyvät ja autonomisuus vähenee. Kun henkilön 

oletetaan kärsivän mielenterveysongelmista, hänen itsenäinen päätöksentekonsa estetään. 

Toipumisorientaation avulla yleistä käsitystä terveydestä ja ihmisyydestä voidaan muokata. 

Uusi ajattelumalli mahdollistaisi sen, ettei asiakkaita enää luokiteltaisi diagnoosin perus-

teella. (Atterbury 2014; Le Boutillier, Leamy, Bird, Davidson, Williams & Slade 2011; Varelius 

2009.) 

Toipumisorientaatiossa hoitoon liittyvät päätökset tehdään yhdessä kuntoutujan kanssa. Ero 

on selvä hierarkisempaan hoitomalliin verrattuna, minkä mukaan henkilökunta voi tehdä hoi-

topäätöksiä kuntoutujan puolesta. Toipumisorientaatio-hoitomalli kunnioittaa kuntoutujan 

omia toiveita ja tunnustaa hänen täyden ihmisyytensä. (Atterbury 2014.) 
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Toipumisorientaatiossa palvelunsaajat ohjaavat omaa toipumistaan. He määrittelevät hoidon 

rajat yhdessä auttajien kanssa. Toipuminen on hoidon päätavoite ja kuntoutuja itse määritte-

lee sen, mikä on toipumista. Kuntoutuja määrittelee itse omat tarpeensa, päämääränsä, unel-

mansa ja tulevaisuuden suunnitelmansa. Kuntoutujan toiveet tulisi huomioida silloinkin, kun 

ne ovat ristiriidassa auttajan näkemysten kanssa. Henkilökunnan tulisi antaa kuntoutujalle 

mahdollisuus myös riskien ottoon ja epäonnistumiseen, koska nämä kuuluvat normaaliin ihmis-

elämään. Tilanteissa, joissa kuntoutujan arvioidaan olevan vaaraksi itselleen tai muille, ilme-

nee usein kysymys, miten paljon päätösvaltaa voidaan jakaa. Näissä tilanteissa toimintatapoja 

joudutaan väliaikaisesti muuttamaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisarvoa voi-

daan sivuuttaa. (Atterbury 2014; Le Boutillier ym. 2011.) 

Iso-Britannian terveysministeriön mielenterveysyksikön ohjeistuksen mukaan kuntoutujien 

osallisuutta päätöksenteossa tulee suosia (National Collaborating Centre for Mental Health 

2012). Riittävä tiedon saanti on edellytys kuntoutujan osallisuudelle päätöksenteossa. Kuntou-

tujalle annetaan runsaasti häntä itseään koskevaa ajantasaista tietoa. Näin lisätään hänen 

valmiuksiaan itsenäisempään elämään. (Bass ym. 2014; Laitila 2010, 9; Le Boutillier ym. 

2011.)  

Narumon (2006, 14) mukaan kuntoutuksessa hyödynnetään kolmea eri asiantuntijuutta. Näitä 

ovat kuntoutujan, ammattihenkilön sekä toisten kuntoutujien asiantuntemukset. ”TRIO-ajat-

telussa” kuntoutujan omaa elämää koskeva asiantuntemus yhdistetään mielenterveystyön am-

mattilaisen asiantuntemukseen sekä muuhun kokemukselliseen asiantuntemukseen kuntoutu-

misesta. Toipumisorientaatiossa vertaistuki käsitteenä sisältää tuen saamisen lisäksi tuen an-

tamisen. Omien kokemusten jakaminen sekä muiden tukeminen lisää kuntoutujan merkityk-

sellisyyden ja sosiaalisen hyväksynnän tunteita. Ammattihenkilön tehtävänä on ohjata kuntou-

tujaa tunnistamaan ja ottamaan käyttöön omaa asiantuntemustaan. (Narumo 2006, 14; Nor-

dling 2016 b.) 

Pitkäaikainen sairaalajakso johtaa kuntoutujan sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen heik-

kenemiseen. Tällaista taantumista kutsutaan laitostumiseksi. Jos kuntoutuja ei saa mahdolli-

suutta osallistua päätöksentekoon, hän ehdollistuu ajattelemaan omien toiveidensa olevan 

toissijaisia. Tämä puolestaan johtaa helposti masennukseen ja toivottomuuteen. Kuntoutujan 

toivottomuus voi viestiä hoitajalle, että kuntoutuja on kyvytön selviytymään itsenäisesti arki-

sistakin toimista, jolloin asioita aletaan tekemään kuntoutujan puolesta. Tämä edelleen ruok-

kii kuntoutujan avuttomuuden tunnetta ja syntyy noidankehä. Henkilökunnan vallankäyttö voi 

ilmetä esimerkiksi vastuukysymyksinä, kuntoutujan suojeluna tai ajatuksena siitä, että henki-

lökunta tietää, mitä kuntoutuja haluaa tai mikä on hänelle parasta. Paternalismin sijaan pal-

veluja tulisi toteuttaa aidossa yhteistyössä kuntoutujan kanssa. (Mattila 2002, 99; Nordling 

2016 b.) 
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3.3 Toivo ja optimismi 

Toipuminen edellyttää kuntoutujalta motivaatiota. Ohjaustyössä kuntoutujan motivaation 

puute ei ole kuitenkaan este yhteistyölle. Laadukkaan ohjauksen avulla voidaan valmistella 

kuntoutujaa toipumiseen herättelemällä toivoa. Auttajan asenteet vaikuttavat kuntoutujan 

asenteisiin. Kuntoutujalla on tarvetta elämänkatsomukseltaan positiiviselle tukihenkilölle, 

jolta hän voi ottaa mallia. Toipumisorientaatiossa toiveikkuus on tärkeä toipumisen osatekijä, 

mutta ajoittain kuntoutuja voi kokea sen ylläpidon erittäin hankalaksi. Auttajan tehtävänä on 

kannatella toivoa silloinkin, kun kuntoutuja itse ei toivoa näe. (Dalum ym. 2015; Mattila 2002, 

89; Narumo 2006, 15.) 

3.4 Osallisuuden ja merkityksellisyyden tunne 

Mielenterveyskuntoutujat saattavat kokea tulevansa yhteiskunnan syrjimiksi, koska stigmautu-

minen liittyy erityisen vahvasti juuri psyykkisiin sairauksiin. Yhtenä mielenterveyskuntoutuk-

sen päätavoitteista on kuntoutujan saattaminen takaisin tuottavaksi osaksi yhteiskuntaa. Toi-

pumisorientaatiossa henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä muiden organisaatioiden ja sosi-

aalisten verkostojen kanssa, jotta kuntoutujille aukenisi mahdollisuuksia osallistua yhteisön 

toimintaan myös mielenterveyspalvelujen ulkopuolella. Tärkeää on, että kuntoutuja pystyy 

itse vaikuttamaan vastaanottamiensa palvelujen sisältöön. Sosiaalisesti osallistava toiminta 

auttaa kuntoutujia elämään normaalia elämää. Näin huomioidaan ihmisen luonnollinen tarve 

asunnolle, työlle, koulutukselle, ihmissuhteille, varallisuudelle ja osallisuudelle. (Nordling 

2016 a & b.) 

Osallisuuden kokemus syntyy yhteenkuuluvuuden tunteesta, siitä, että kuntoutuja kokee tule-

vansa hyväksytyksi ja ymmärretyksi jossakin ryhmässä. Osallisuutta kokeva kuntoutuja pystyy 

jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan muiden kanssa. Toiminnallaan hän pyrkii pitämään yllä 

hänen tärkeäksi kokemaansa työtä, harrastusta tai ihmissuhdetta. Osallisuutta kokeva kuntou-

tuja tuntee saavansa osallistua häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Ammattiauttajan 

on pidettävä huolta siitä, että kuntoutuja saa tietoa häntä itseään koskevista asioista, kuten 

sairaudesta, oireista, oireiden hallintakeinoista sekä tukea tarjoavista tahoista. (Nordling 

2016 b.) 

Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee kokemusta omasta merkityksellisyydestään. Tämä voidaan 

saavuttaa missä tahansa kuntoutujan mielekkääksi kokemassa työssä tai toiminnassa. Kuntou-

tujan itsensä toivoman yhteiskuntaroolin saavuttaminen lisää hänen kokonaisvaltaista hyvin-

vointiaan. Auttajien tehtävänä on tukea kuntoutujaa roolin vahvistamisessa ja säilyttämi-

sessä. (Le Boutillier ym. 2011.) 
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Kuntoutujan osallisuutta vähentää liiallinen luottamus hoitavan henkilökunnan tietämykseen. 

Ajattelumalli, jonka mukaan auttaja tietää aina parhaiten, saa kuntoutujan luovuttamaan 

omaa vastuutaan ja päätösvaltaansa pala palalta. Tällöin kuntoutujan itseohjautuvuuden ke-

hittyminen keskeytyy. Henkilökunnan asenteilla on tärkeä rooli kuntoutujan ajattelumallien 

muodostumisessa. Jotkut työntekijät voivat kokea oman ammatillisen roolinsa uhatuksi, jos 

kuntoutuja osallistuu hoitoonsa kovin aktiivisesti. Organisaatiot voivat omalla toiminnallaan 

parantaa kuntoutujien mahdollisuuksia osallisuudelle. Esimerkiksi kohtuulliset asiakasmäärät 

helpottaisivat työntekijöiden kiirettä, jolloin osallisuuden toteutuminen olisi todennäköisem-

pää. Myös yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat negatiiviset asenteet vaikuttavat mielenterveys-

kuntoutujien osallisuuteen. Näihin asenteisiin liittyy usein pelkoa ja tietämättömyyttä sekä 

oletus siitä, että mielenterveyskuntoutuja on kyvytön tekemään järkeviä päätöksiä. Professio-

naalinen paternalismi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan huolenpitoa ilman osallistamista. Esi-

merkiksi liiallinen empaattisuus voi johtaa vaistomaiseen hoivaamiseen, jolloin unohdetaan 

yksilön oma vastuu ja oikeus itsestä huolehtimiseen. (Laitila 2010, 21-22, 90.) 

3.5 Työyhteisö ja auttajat 

Psykiatrisen hoitojärjestelmän uudistuminen on johtanut sekä kuntoutujien että ammattihen-

kilöiden roolien muokkautumiseen. Nykyisin miljöönä kuntoutumiselle on entistä harvem-

massa tapauksessa sairaala. Tämä on luonut uusia haasteita henkilökunnalle, koska työnkuvan 

muuttuessa myös asenteiden on täytynyt muokkautua. (Mattila 2002, 86.) Asiakaslähtöinen 

työskentely vaatii innokkuutta ja sitoutuneisuutta. Tähän liittyy läheisesti työn ilo ja aito vä-

littäminen. Asiakaslähtöisyyttä vähentää kyynistyminen ja liika rutinoituminen. Liian neuvova 

ote ja kuntoutujan manipulointi ovat erityisesti vältettäviä asioita. Henkilökunnan arvoilla on 

suuri vaikutus kuntoutujan osallisuuden toteutumiseen. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota 

siihen, kuinka paljon henkilökunta todella arvostaa kuntoutujan osallistumista. Rekrytoinnissa 

tulisi huomioida asenteet toipumiseen. (Laitila 2010, 109, 132; Le Boutillier 2011.)  

Mattilan (2002, 146-147) mukaan mielenterveyskuntoutuksen toiminnallisessa kokonaisuudessa 

voidaan erottaa neljä eri osa-aluetta. Ensimmäinen on eettinen suhde kuntoutujaan. Yksin-

kertaisimmillaan tämä tarkoittaa vastuunottoa toisesta ihmisestä. Toinen osa-alue on luotta-

mus kuntoutujan kykyihin. Kolmas osa-alue käsittää kuntoutujan kokemusten arvostamisen. 

Neljäs osa-alue on kuntoutujan ja ammattilaisen välinen kumppanuus ja yhteinen kehitys. 

(Mattila 2002, 146-147.) 

Laitilan (2010, 109) mukaan mielenterveyskuntoutujat arvostavat sellaisia työntekijöitä, jotka 

tekevät työtään aidolla motivaatiolla. Tällaiset auttajat rinnastetaan ystäviksi ja lähimmäi-

siksi. Kuntoutujat toivovat työntekijöiltä myös kykyä heittäytyä hoidon ulkopuoliseen, henki-

lökohtaisempaan kokemuskeskusteluun. (Laitila 2010, 109.) 
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Toipumisorientaation hyödyntäminen hoitotyössä tuo auttajan samalle tasolle kuntoutujan 

kanssa. Se saa henkilökunnan siirtymään sairauslähtöisyydestä yksilölähtöisyyteen. Tällöin 

kuntoutujan omia ideoita, oivalluksia ja toiveita arvostetaan aiempaa enemmän. Kuntoutujan 

osallistuminen lisää henkilökunnan toiveikkuutta kuntoutujan tulevaisuuden suhteen. Henkilö-

kunnan lisääntynyt toiveikkuus tuo uudenlaista motivaatiota työskentelyyn. Tämä puolestaan 

lisää työn iloa. (Dalum ym. 2015.) 

Työyhteisö edistää toipumisorientaatiota silloin, kun se pitää tärkeänä kuntoutujan osalli-

suutta ja toiveikkuutta sekä hänen kokemustaan elämän tarkoituksellisuudesta ja mielekkyy-

destä. Koko työyhteisön tulee olla myös sitoutunut toimimaan sovitusti, yhteisiä arvoja ja 

päämääriä vaalien. Kuntoutujan toiveiden vaikuttavuuden ei suinkaan tarvitse rajoittua vain 

hänen omaan hoitoonsa. Näitä tiedonjyväsiä voidaan hyödyntää suuremmassakin kuvassa, eli 

mielenterveyspalvelujen kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi. Näin ollen palvelunsaajia ja 

heidän läheisiään kannustetaan osallistumaan aktiivisesti palvelujen laadun arviointiin. Asia-

kaslähtöisistä palveluista hyötyy sekä yksilö että yhteiskunta. Sairastuneen henkilön kynnys 

avun vastaanottamiselle on matala silloin, kun hoito koetaan mielekkääksi. Aikainen avun 

saanti vähentää yksilöiden ja perheiden kärsimystä samalla, kun yhteiskunnan resursseja sääs-

tyy. (Le Boutillier 2011; Nordling 2016 a & b.) 

3.6 Kokonaisvaltaisuus 

Hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa tulisi huomioida ihmiselämän eri osa-alu-

eet riittävän monipuolisesti. Yksilön tuen tarve voi olla lääketieteellinen, fyysinen, sosiaali-

nen, ammatillinen, taloudellinen, psykologinen, emotionaalinen tai hengellinen. (Laitila 2010, 

106; Le Boutillier ym. 2011.) 

Sairastuneen ihmisen sisäinen hallinta koostuu seitsemästä osa-alueesta. Nämä ovat biologis-

fysiologinen, toiminnallinen, tiedollinen, sosiaalis-yhteisöllinen, kokemuksellinen, eettinen 

sekä ekonominen hallinta. Biologis-fysiologinen hallinta käsittää kuntoutujan kyvyn sietää ja 

lievittää omia oireitaan. Toiminnallinen hallinta tarkoittaa kuntoutujan kykyä hallita hänen 

omaa käyttäytymistään. Tiedollinen hallinta on kuntoutujan taitoa hankkia tietoa ja oppia 

uutta. Sosiaalis-yhteisöllinen hallinta tarkoittaa kuntoutujan kokemusta yhteisöön kuulumi-

sesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Kokemuksellinen hallinta käsittää kuntoutujan kyvyn nähdä 

itsensä positiivisessa valossa. Eettinen hallinta muodostuu kuntoutujan kyvystä ymmärtää 

oman arvonsa. Ekonominen hallinta tarkoittaa kuntoutujan kykyä huolehtia rahasta ja talou-

desta. (Laitila 2010, 103.) 
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3.7 Elämänlaatu 

Elämänlaatu rakentuu elämän eri osa-alueista. Nordlingin (2016) mukaan mielenterveyden 

häiriöistä kärsivien elämänlaatua usein heikentää ajatus omasta huonommuudesta ja pärjää-

mättömyydestä. Normaaliin elämään kuuluvat epäonnistumiset voidaan nähdä ylitsepääse-

mättöminä, jolloin tuloksena on omatoimisuuden ja toimintakyvyn heikkeneminen. Kun kun-

toutuja ei kykene toimimaan omia tavoitteitaan edistävällä tavalla, hänen tyytymättömyy-

tensä elämään kasvaa edelleen. Kuntoutujan ohjailu aktiiviseen toimijuuteen on keino lisätä 

kuntoutujan positiivisia kokemuksia hänestä itsestään. Se on keino muistuttaa kuntoutujaa 

hänen sisäisistä resursseistaan, joiden olemassaolo on unohdettu. (Nordling 2016 a.) 

Hyvä elämänlaatu on kokemusta elämän tyydyttävyydestä. Karkeasti määriteltynä elämäänsä 

tyytyväinen, hyvän elämänlaadun omaava henkilö kokee saavuttaneensa ne kriteerit, jotka 

hänen mielestään tyydyttävään elämään vaaditaan. Toiselle onnellisuuden edellytys voi olla 

toimiva parisuhde, toiselle oma asunto ja viihtyisä työpaikka. Kuntoutuja, joka arvottaa koko-

naisvaltaisen terveyden ja toimintakyvyn onnellisen elämän edellytykseksi, käy läpi valtaisaa 

sisäistä kriisiä. (Post 2014.) 

Toipumisorientaatiossa uskotaan hyvän elämänlaadun mahdollisuuteen ilman varsinaista sai-

raudesta paranemista. Voimaantuminen kuitenkin vaatii kuntoutujalta uudelleensuuntautu-

mista, joskus jopa henkilökohtaisten arvojen uudelleen järjestelyä. Aiemmin korvaamatto-

miksi koettujen hyvän elämän osatekijöiden merkitys voi vähentyä samalla, kun aiemmin vä-

hemmän merkinneet asiat tulevat tärkeiksi. Tämä prosessi on yksilön kehitystä, ihmisen kykyä 

sopeutua uuteen elämäntilanteeseen. (Atterbury 2014; Dalum ym. 2015; Nordling 2016 a.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia arvoja toipumisorientaatioon sisältyy. 

Tavoitteena oli, että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää toipumisorientaatiomallin mukaisessa 

toiminnan kehittämisessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry:n 

välisessä Living Lab-toiminnassa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

• Millaisia arvoja toipumisorientaatioon sisältyy? 

5 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, koska tällä menetelmällä laadukasta tietoa 

arveltiin löytyvän parhaiten. Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena 
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on arvioida, selventää ja kehittää olemassa olevaa tietoa. Kirjallisuuskatsauksessa tutustu-

taan johonkin tiettyyn ilmiöön perehtymällä tästä jo olemassa olevaan tutkimustietoon. Näin 

voidaan muodostaa kokonaiskuva tutkittavasta aiheesta. (Stolt, Axelin & Suhonen 2015, 7.) 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevassa kirjallisuuskat-

sauksessa kuvataan aiheeseen liittyvää tutkimustietoa eri näkökulmista. Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen toteutus koostuu tutkimusmateriaalin hankinnasta, analysoinnista ja rapor-

toinnista. (Stolt ym. 2015, 8-9.) 

Ensin valittiin kirjallisuuskatsauksen aihe. Samalla määriteltiin tutkimuksen tarkoitus ja tutki-

muskysymys. Laadukas tutkimuskysymys on tasapainossa tutkijan käytössä olevien resurssien 

kanssa. Tutkimuskysymys on hyvin muodostettu, kun siihen vastaavaa luotettavaa tietoa löy-

tyy riittävästi, muttei liikaa. (Stolt ym. 2015, 24.) 

Tutkittavan aiheen rajaamisen jälkeen ryhdyttiin etsimään kirjallisuutta. Kirjallisuutta haet-

tiin hoitotieteellisistä tietokannoista. Opinnäytetyössä hyödynnettiin tietokantoja Finna, Pub-

Med, ProQuest Central ja MedLine (Ovid). (Stolt ym. 2015, 25-26, 44-53.) Aineiston hakupro-

sessi on kuvattu kappaleessa 5.1 (Taulukko 2). 

Johdonmukainen tiedonhakuprosessi noudattaa tiettyä strategiaa. Hakusanat ja -kriteerit tu-

lee määritellä tarkkaan, koska haun tulokset ovat näistä täysin riippuvaisia. Hakukriteereissä 

tutkija voi esimerkiksi rajata etsimänsä materiaalin julkaisuajankohdan, jolloin minimoidaan 

riski vanhentuneen tiedon hyödyntämiselle. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit ohjaavat tiedon-

hakuprosessia ja helpottavat fokuksen säilyttämistä alkuperäisaiheessa. Sisäänotto- ja poissul-

kukriteerien ohjaama tutkimusten valinta ja karsinta tapahtuu asteittain: ensin otsikon, sitten 

tiivistelmän ja lopulta kokotekstin perusteella (Taulukko 1). Kriteerien avulla arvioidaan tut-

kimusten laatua ja sitä, vastaavatko tutkimukset omaan tutkimuskysymykseen. (Stolt ym. 

2015, 25-28, 59-60.) 

Taulukko 1: Aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT 

Vastaa tutkimuskysymykseen Ei vastaa tutkimuskysymykseen 

Pro Gradut, väitöskirjat, tieteelliset artikke-
lit 

AMK-opinnäytetyöt, ei-tieteelliset artikkelit 

Aineiston kokoteksti saatavilla ilmaiseksi Ei koko aineistoa saatavilla ilmaiseksi 

Suomen- ja englanninkieliset tutkimukset Muut kuin suomen- ja englanninkieliset tut-
kimukset 

Julkaisuvuosi 2007-2017 Julkaistu ennen vuotta 2007 

 

Kun aineisto oli kerätty, sitä ryhdyttiin analysoimaan. Opinnäytetyössä aineiston analysointi 

koostui aineiston keskinäisestä järjestelystä, luokittelusta ja vertailusta. Aineistoon 
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syvennyttiin aiempaa tarkemmin. Samalla tehtiin yhteenvetoja ja tulkintoja sen sisällöstä. 

Tavoitteena oli muodostaa aineistosta yhtenäinen, looginen kokonaisuus. (Stolt ym. 2015, 30-

32.) 

Katsauksen viimeinen vaihe oli tulosten raportointi. Raporttiin koottiin työn kaikki vaiheet 

tarkasti. Tavoitteena oli, että raportin perusteella tutkimus olisi mahdollista toistaa täysin 

identtisesti. Lukijan olisi myös kyettävä arvioimaan katsauksen luotettavuutta raportin perus-

teella. (Stolt ym. 2015, 32.) 

5.1 Aineiston keruu 

Finna -tietokannan tarkennetussa artikkelihaussa hakusanoilla “recovery-orient*” AND “valu” 

saatiin yli 200 000 osumaa. Hakukriteereitä ryhdyttiin rajaamaan. Julkaisuvuosi rajattiin vuo-

sille 2007-2017 ja kielivaatimukseksi asetettiin englanti. Yhdeksi hakukriteeriksi määriteltiin 

vielä se, että kokotekstin tulee olla saatavilla. Näillä hakukriteereillä aineistoa tuli edelleen 

liikaa, joten aihekriteereiksi asetettiin vielä “Mental disorders”, “Mental health care” ja “Re-

covery”. Tällä haulla aineistoa saatiin sopiva määrä. Ensin aineisto silmäiltiin läpi otsikoiden 

perusteella. Julkaisut, joiden otsikot viittasivat toipumisorientaatioon mielenterveyshoito-

työssä, otettiin tarkempaan tarkasteluun. Osa aineistosta karsiutui tarkemmassa tarkastelussa 

joko tiivistelmän tai kokotekstin perusteella. Lopulta opinnäytetyöhön valikoitui kaksi tutki-

musta: “From Recovery Programs to Recovery-Oriented Practice? A Qualitative Study of Men-

tal Health Professionals' Experiences When Facilitating a Recovery-Oriented Rehabilitation 

Program / Helle Stentoft Dalum, Inge Kryger Pedersen, Harry Cunningham ja Lene Falgaard 

Eplov” ja “The recovery-orientation of three mental health units / Hollie Bass, Anna Tickle ja 

Nicholas Lewis”. 

Pubmed -tietokannan tarkennetussa haussa käytettiin hakusanoja “recovery-orient*” AND 

“valu*”. Hakukriteeriksi asetettiin se, että kokotekstin tulee olla saatavilla ilmaiseksi. Lisäksi 

aineiston julkaisuajankohta rajattiin vuosille 2007-2017. Haku tuotti 24 osumaa. Tarkemmassa 

tarkastelussa todettiin, ettei aineiston joukossa ole sellaista dataa, joka tarjoaisi vastauksia 

opinnäytetyön tutkimuskysymykseen. 

Proquest Central -tietokannan tarkennetussa haussa hakusanoiksi asetettiin “recovery-

orient*” AND “valu*”. Julkaisuajankohta rajattiin vuosille 2007-2017. Lisäkriteereiksi määri-

teltiin kokotekstin saatavuus ja vertaisarvioitu aineisto. Tällä haulla tuli 1028 osumaa. Hakua 

muokattiin edelleen rajaamalla lähdetyyppi tutkimusartikkeleiksi (“Scholarly journals”). Ai-

herajauksiksi asetettiin aiheet “Mental health care” AND “Mental disorders”. Tällä haulla ai-

neistoa saatiin rajattua riittävästi. Hakutuloksiin tutustuttiin hyödyntämällä samaa strategiaa, 

kuin aiemmissa hauissa. Lopulta yksi tutkimus valikoitui hyödynnettäväksi opinnäytetyössä: 

“What Does Recovery Mean in Practice? A Qualitative Analysis of International Recovery-
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Oriented Practice Quidance: What Does Recovery Mean in Practice: An Emerging Consensus / 

Clair Le Boutillier, Mary Leamy, Victoria J. Bird, Larry Davidson ja Julie Williams”.  

MedLine (Ovid) -tietokannan haussa käytettiin hakusanoja “recovery-orient*” AND “valu*”. 

Julkaisuajankohta rajattiin vielä vuosille 2007-2017. Osumia tuli kaiken kaikkiaan 88. Otsikon 

perusteella kiinnostavia julkaisuja löytyi monia. Lopulta tiivistelmien ja kokotekstien perus-

teella valittiin kaksi tutkimusta hyödynnettäväksi opinnäytetyössä: “Preserving the Person: 

The Ethical Imperative of Recovery-Oriented Practices / Kendall Atterbury” ja “Creating a Re-

covery-Oriented System of Behavioral Health Care: Moving from Concept to Reality / Larry 

Davidson, Janis Tondora, Maria J. O'Connell, Thomas Jr. Kirk, Peter Rockholz ja Arthur C. Ev-

ans”.  

Taulukko 2: Aineiston hakuprosessi 

TIETO-
KANTA 

HAKUSA-
NAT 

RAJAUK-
SET 

TULOS HYVÄK-
SYTTY OT-
SIKON PE-
RUSTEELLA 

HYVÄK-
SYTTY TII-
VISTELMÄN 
PERUS-
TEELLA 

HYVÄK-
SYTTY 
ONT:HÖN 

Finna recovery-
orient* 
AND valu* 

Julkaisu-
vuosi: 
2007-2017, 
Kieli: eng-
lanti, Ko-
koteksti 
saatavissa, 
Vertaisar-
vioitu, Ai-
heet: Men-
tal disor-
ders, Men-
tal health 
care, Re-
covery 

147 8 5 2 

PubMed recovery-
orient* 
AND valu* 

Publica-
tion dates: 
2007-2017, 
Free full 
text 

24 2 0 0 

ProQuest 
Central 

recovery-
orient* 
AND valu* 

Publica-
tion date: 
2007-2017, 
Full text, 
Peer re-
viewed, 
Source 
type: 
Scholarly 
journals, 
Subject: 
Mental 
health 

209 4 2 1 
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care, Men-
tal disor-
ders 

MedLine 
(Ovid) 

recovery-
orient* 
AND valu* 

Specific 
year 
range: 
2007-2017 

88 7 5 2 

 

5.2 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyön tutkimusaineistoksi valikoitui viisi englanninkielistä tutkimusartikkelia (Liite 

1). Opinnäytetyössä aineistoa analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönana-

lyysi on perinteinen analyysimenetelmä, jota hyödynnetään usein laadullisissa hoitotieteen 

tutkimuksissa. Sisällönanalyysissa aineiston sisältöä kuvaillaan, tiivistetään ja selkeytetään. 

Sisällönanalyysi on joustava analyysimenetelmä, jossa tutkija johtaa tulokset ja tulkinnat ai-

neistosta omalla päättelyllään. Induktiivinen sisällönanalyysi on aineistolähtöistä tulkintaa. 

Induktiivisessa sisällönanalyysissa tiedon kategorisointi tapahtuu tutkittavan aineiston tar-

joamissa puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan ennakko-odotukset tai aiemmat tiedot 

eivät ohjaa analyysia, vaan tulokset muodostuvat ainoastaan tutkittavasta aineistosta nouse-

van datan kautta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 165-167; Kyngäs, Elo, Pölkki, 

Kääriäinen & Kanste 2011, 139; Stolt ym. 2015, 90.) 

Opinnäytetyössä aineiston analysointi aloitettiin aineiston tärkeiden sisältöjen tunnistami-

sella. Erityistä huomiota kiinnitettiin tutkimusten tulososioihin. Tärkeiksi sisällöiksi todettiin 

sellaiset aiheet, joita painotettiin tai toistettiin joko yhdessä tai useammassa eri tutkimuk-

sessa. Tärkeitä sisältöjä kuvaavia alkuperäisilmauksia poimittiin aineistosta ja pelkistettiin. 

Pelkistettyjen ilmausten perusteella edelleen luotiin sopivia ala- ja yläkategorioita. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 163-171.) Tällä menetelmällä tulokset on ryhmitelty kol-

meen eri yläkategoriaan, jotka rajaavat tulokset teemoittain. Esimerkki aineiston analyysista 

löytyy liitteistä (Liite 2). 

6 Tulokset 

Tulososiossa tutkimuskysymyksen vastauksia tarkastellaan kolmesta ei näkökulmasta. Ensin 

perehdytään toipumisorientaation arvomaailmaan auttajien näkökulmasta: Auttajien arvot 

toipumisorientaatiossa. Seuraavaksi syvennytään siihen toipumisorientaation arvopohjaan, 

joka määrittelee mielenterveyskuntoutujan asemaa palvelunsaajana: Mielenterveyskuntoutu-

jan asema toipumisorientaatiossa. Viimeiseksi tarkastellaan toipumisorientaatioon sisältyviä 

arvoja laajemmasta kuntoutumisen näkökulmasta: Mielenterveyskuntoutumisen arvot toipu-

misorientaatiossa. 
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6.1 Auttajien arvot toipumisorientaatiossa 

Atterburyn (2014) mukaan auttajien tulisi välttää liiallista tutkittuun tietoon perustuvaa olet-

tamista. Auttajan tietämys ja osaaminen ovat toki tärkeitä kuntoutuksen osasia. Ne eivät kui-

tenkaan saisi ohittaa kuntoutujan omia tarpeita ja toiveita, jotka viime kädessä määrittelevät 

kuntoutuksen rakenteet. Hoitosuhteessa kuntoutujaan tutustutaan yksilönä ja hänen ominai-

suuksiaan arvostetaan sellaisinaan. Atterburyn (2014), Bassin ym. (2014), Dalumin ym. (2015), 

Davidsonin ym. (2007) ja Le Boutillierin ym. (2011) tutkimuksissa korostettiin mielenterveys-

kuntoutujan olemassa olevien voimavarojen tunnistamista ja hyödyntämistä työkaluina kun-

toutumisprosessissa. Kuntoutujan sisäisten vahvuuksien käyttöönotto lisää kuntoutujan val-

miuksia osallisuuden toteutumiselle sekä arjessa että kuntoutumisessa. Kaikissa opinnäytetyö-

hön valikoiduissa tutkimuksissa korostettiin sitä, että kuntoutujan osallisuus edellyttää kun-

toutujan omaan elämään ja terveyteen liittyvien päätösten kunnioittamista. Toipumisorien-

taatiossa auttajat tunnustavat sen, että kuntoutuja tietää itse parhaiten, mitä tarvitsee. Da-

lumin ym. (2015) mukaan auttajat oppivat arvostamaan kuntoutujan omaa pohdintaa ja oival-

tamista aiempaa enemmän silloin, kun tavoitteena on kuntoutujan pärjäävyys. (Atterbury 

2014; Bass ym. 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007; Le Boutillier ym. 2011.) 

Eettisesti toimivan työyhteistön arvoihin kuuluu tasa-arvon edistäminen auttajien ja kuntou-

tujien välillä. Kuntoutujan asiantuntijuus tunnustetaan ja häntä kannustetaan aktiiviseen yh-

teistyökumppanuuteen hoitosuhteessa. Atterburyn (2014) ja Le Boutillierin ym. (2011) mu-

kaan mielenterveyskuntoutujat ottavat usein mallia ympäröivien ihmisten toimintamalleista. 

Siksi auttajien tulee toimia hyvinä esimerkkeinä kuntoutujille. Le Boutillierin ym. (2011) ja 

Davidsonin ym. (2007) mukaan toiveikkuuden lisääntyminen on esimerkki sellaisesta asenne-

muutoksesta, jonka kuntoutujat voivat auttajiltaan omaksua. Näin ollen auttajien tehtävä on 

edistää ja ylläpitää toiveikkuutta hoitosuhteessa. (Atterbury 2014; Davidson ym. 2007; Le 

Boutillier ym. 2011.) 

Dalum ym. (2015) raportoivat tutkimuksessaan siitä, miten toipumisorientaatio vaikuttaa aut-

tajien arvoihin ja asenteisiin. Toipumisorientaation käyttöönoton myötä auttajien todettiin 

olevan entistä toiveikkaampia kuntoutujien tulevaisuuden suhteen. Näin ollen auttajien opti-

mistinen elämänkatsomus, motivaatio ja työnilo vahvistuivat. Kyseiset auttajien asennemuu-

tokset paransivat siten myös kuntoutujien mahdollisuuksia toiveikkaamman tulevaisuudenku-

van omaksumiselle. Lisäksi auttajat kokivat muutoksia omissa rooleissaan: päätösvallan jaka-

misen myötä kuntoutujien ideoita ja oivalluksia arvostettiin aiempaa enemmän. Näin ollen 

asiakaslähtöisyyden asema työyhteisön arvomaailmassa koheni. (Dalum ym. 2015.) 



 22 
 

 

6.2 Mielenterveyskuntoutujan asema toipumisorientaatiossa 

Atterburyn (2014), Dalumin ym. (2015) ja Davidsonin ym. (2007) mukaan kuntoutujan asema 

on vahvempi toipumisorientaatiossa kuin perinteisessä hoitomallissa. Toipumisorientaatiossa 

kuntoutuja on kaikin puolin aktiivisemmassa roolissa omassa kuntoutumisessaan. Hän on päät-

täjä, ei päätöksenteon kohde. Hän on toimija, ei toiminnan kohde. Toipumisorientaatiossa 

myös hoidon mielekkyyden kokemuksen merkitys korostuu. Toipumisorientaatiossa kuntoutu-

jilla onkin tärkeä asema palvelujen kehitystyössä. Heidän kokemustietonsa nähdään korvaa-

mattomana. (Atterbury 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007.) 

Toipumisorientaatiossa perinteinen lääketieteellinen hoitomalli nähdään ainakin jonkin verran 

mielenterveyskuntoutujan ihmisoikeuksia sivuuttavana. Le Boutillierin ym. (2011) mukaan 

kuntoutujan oikeuksiin kuuluu saada sellaista palvelua, jota hän voi valjastaa hänen omien ta-

voitteidensa saavuttamisen tueksi. Toipumisorientaatio nähdään ratkaisuna mielenterveystyön 

ajankohtaisiin eettisiin ongelmiin, sillä se parantaa kuntoutujan asemaa. Atterburyn (2014) ja 

Le Boutillierin ym. (2011) mukaan toipumisorientaatiossa vieroksutaan kuntoutujien lokeroi-

mista massoihin tai potilasryhmiin. Toipumisorientaatiossa rutiinien, tilastojen ja todennäköi-

syyksien sijaan hoityötä toteutetaan joustavasti, kuulostellen ja tutkiskellen. (Atterbury 2014; 

Le Boutillier ym. 2011.) 

6.3 Mielenterveyskuntoutumisen arvot toipumisorientaatiossa 

Atterburyn (2014) mukaan kuntoutumista on ihmisyyden ja kunnian säilyttäminen sairauden 

keskellä. Tällöin kuntoutuminen ei edellytä esimerkiksi itsenäisyyttä tai taloudellista riippu-

mattomuutta, kuten työpaikkaa tai omaa asuntoa. Kuntoutuminen ei ole pelkästään päämää-

rien saavuttamista. Se on myös kokemuksellinen tila, jossa kuntoutuja kokee olevansa pär-

jäävä, kunnioitettu ja muihin verrattaen tasa-arvoinen ihminen. (Atterbury 2014.) 

Davidsonin ym. (2007) mukaan kuntoutuminen on kuntoutujan oma prosessi. Näin ollen hän 

myös itse määrittelee tämän prosessin sisällön. Kuntoutujan määrittelemän kuntoutumisen 

tulee olla hoitotyön keskiössä. Kuntoutuja ottaa myös vastuuta omasta kuntoutumisestaan: 

hyvinvointi on eniten riippuvaista kuntoutujan omasta toiminnasta, ei siitä, mitä auttaja voi 

kuntoutujalle tarjota. (Davidson ym. 2007.) 

Kuntoutujan tulee itse asettaa ne kuntoutumisen päämäärät, joita hän haluaa lähteä tavoitte-

lemaan. Dalumin ym. (2015) mukaan kuntoutujan omat tavoitteet usein eroavat perinteisistä 

sairauslähtöisistä tavoitteista. Sairauslähtöiset tavoitteet ovat tavoitteita, joiden päämääränä 

on oireettomuus tai oireiden hallinta. Nämä tavoitteet ovat tietysti tärkeitä, mutta ne eivät 

ole kovin yksilöllisiä, eivätkä huomioi kuntoutujan elämän eri osa-alueita. Siksi sairauslähtöi-

set tavoitteet eivät usein yksinään riitä motivoimaan kuntoutujaa toivotulla tavalla. 
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Mielenterveyskuntoutujan itselleen asettamat tavoitteet ovat monesti hyvin yksilöllisiä, käy-

tännönläheisiä ja helposti mitattavissa olevia tavoitteita. Ne saattavat käsitellä ihmissuhteita, 

työtä, asumista tai raha-asioita. (Dalum ym. 2015.) 

Bass ym. (2014) raportoivat tutkimuksessaan siitä, mitkä tekijät mielenterveyskuntoutujien 

mielestä ovat tärkeitä kuntoutumisessa. Kuntoutujien mielestä erittäin tärkeää on kyky itse-

näiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Lisäksi kuntoutujat pitävät merkityksellisyyden ja 

toivon tunteita erittäin tärkeinä kuntoutumisen taustavaikuttajina. Kaikilla kuntoutujien tär-

keäksi kokemilla kuntoutumisen osatekijöillä on vahva yhteys toisiinsa. Kun kuntoutuja tekee 

ja tulee kuulluksi, hän kokee itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteisöä. Itsensä tärkeäksi koke-

minen puolestaan ruokkii toivoa. Toivo motivoi kuntoutujaa ja edistää kuntoutumista. (Bass 

ym. 2014.) 

Dalumin ym. (2015) ja Davidsonin ym. (2007) tutkimuksissa kuntoutuminen kuvattiin täysin sa-

malla tavalla: se on kuntoutujan itsensä asettamien tavoitteiden saavuttamista. Nämä tavoit-

teet voivat olla mitä tahansa kuntoutujan hyvinvointia lisääviä päämääriä. Atterburyn (2014) 

tutkimuksessa kuntoutuminen kuvattiin käsitteenä laajaksi ja moniulotteiseksi. Hänen mu-

kaansa kuntoutumisessa korostuu kuntoutujan sisäinen hyvinvointi ja voimaantuminen, jotka 

ovat tärkeämpiä kuin ulkoiset tekijät. (Atterbury 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007.)  

7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia arvoja toipumisorientaatioon sisältyy. Ta-

voitteena oli, että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää toipumisorientaatiomallin mukaisessa 

toiminnan kehittämisessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan Sopimuskoti Ry:n 

välisessä Living Lab-toiminnassa. Opinnäytetyössä hyödynnetty aineisto tuotti tietoa toipumis-

orientaatiota ohjailevista arvoista.  

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että yksilölähtöisyys on toipumisorientaatiossa korostuva 

tärkeä arvo. Se on arvo, joka ohjailee hoitavan organisaation toimintaa suhteessa palvelun-

saajiin. (Atterbury 2014; Bass ym. 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007; Le Boutillier 

ym. 2011.) Yksilölähtöisesti toimiva auttaja heittäytyy jokaiseen hoitosuhteeseen avoimin 

mielin, kyeten asettamaan omat ennakko-odotuksensa taka-alalle. Auttajan tekemät johto-

päätökset eivät perustu hänen omaan tietämykseensä tai kokemukseensa, vaan kuntoutujan 

kanssa tehtyyn yhteistyöhön. (Atterbury 2014.) Näin ollen auttajan ja kuntoutujan välisen 

vuorovaikutussuhteen tulee olla avoin ja kunnioittava. Yksilölähtöisesti toimiva auttaja on 

kiinnostunut kuntoutujan toiveista, koska ymmärtää näiden merkityksen kuntoutujan elä-

mässä ja hoitosuunnitelman rakentamisessa (Dalum ym. 2015). Auttajan ensisijainen rooli on 



 24 
 

 

tukea kuntoutujaa tämän valitsemalla kuntoutumisen polulla. Näin ollen auttaja hyödyntää 

omaa asiantuntijuuttaan osoittamalla kuntoutujalle niitä väyliä, joita kuntoutuja voi käyttää 

matkallaan kohti omien tavoitteiden saavuttamista. (Nordling 2016 b.) 

Voimavaralähtöisyys on toinen toipumisorientaatiossa painottuva arvo (Atterbury 2014; Bass 

ym. 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007; Le Boutillier ym. 2011). Se on arvo, joka pe-

rustuu yksilölähtöisyyteen, mutta on merkityksellisyytensä vuoksi eroteltu opinnäytetyössä 

erilliseksi arvoksi. Voimavarat ovat ihmisen selviytymiskeinoja, yksilöllisiä vahvuuksia, jotka 

tuottavat mielihyvää. Kuntoutuja vahvistaa ja kehittää omia sisäisiä voimavarojaan, kun hän 

hyödyntää niitä aktiivisesti. (Mielenterveystalo.fi.) Voimavarojen tuottamat onnistumisen ja 

merkityksellisyyden kokemukset lisäävät myös mahdollisuuksia uusien taitojen ja vahvuuksien 

omaksumiselle ja oivaltamiselle. Näin ollen voimavaralähtöisyys on tärkeä kuntoutujan hyvin-

vointia edistävä tekijä. Kuntoutujan sisäiset voimavarat tulevat käyttöön, kun hän osallistuu 

hoidon ja arjen toimintoihin hänelle itselleen parhaalta tuntuvin keinoin. (Atterbury 2014; 

Bass ym. 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007; Le Boutillier ym. 2011.) Hoitosuhteessa 

auttaja pyrkii yhteistyössä kuntoutujan kanssa tunnistamaan niitä yksilöllisiä voimavaroja, 

jotka lisäävät kuntoutujan hyvinvointia. Auttaja kannustaa kuntoutujaa voimavarojen käy-

tössä yksilöllistämällä hoidon siten, että voimavarojen käyttö mahdollistuu. (Nordling 2016 b.) 

Kuntoutujan osallisuus on tärkeä arvo toipumisorientaatiossa (Atterbury 2014; Bass ym. 2014; 

Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007; Le Boutillier ym. 2011). Osallisuus muodostuu aktiivisuu-

desta, päätöksenteosta, toimintakyvyn ylläpitämisestä ja itseohjautuvuuden edistämisestä. 

Osallisuus ei käsitä pelkästään kuntoutujan oikeutta hoidon ohjailemiselle. Se käsittää hänen 

elämänsä muutkin osa-alueet, kuten osallisuuden arjessa ja hoidon ulkopuolisessa yhteisössä. 

(Nordling 2016 b.) Ihminen tarvitsee vastavuoroista kanssakäymistä, hyväksyntää sekä yhteen-

kuuluvuuden ja onnistumisen tunteita voidakseen tuntea itsensä merkitykselliseksi. Osallisuu-

den toteutumisen edellytyksenä ei ole pelkästään ympäristön hyväksyntä, vaan myös kuntou-

tujan sisäinen motivaatio. Kuntoutujan motivaatio osallistumiselle vahvistuu silloin, kun kun-

toutuja kokee saamansa palvelun oikeudenmukaiseksi, mielekkääksi ja häntä itseään hyödyt-

täväksi. Vain hoitoa yksilöllistämällä voidaan taata kuntoutujan tyytyväisyys hänen saamiensa 

palvelujen rakenteisiin. Näin ollen osallisuus on jatkumo, joka alkaa kuntoutumisen alkumet-

reillä, edelleen kehittyen ja lisääntyen kuntoutujan voimaantumisen myötä. (Nordling 2016 a 

& b.) 

Toivo on mielenterveyskuntoutujalle korvaamaton kokemuksellinen arvo. Samalla se on kun-

toutumisen edellytys. (Bass ym. 2014.) Toivo on luottamista siihen, että asioihin voi vaikut-

taa. Se mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja niiden eteen työskentelyn. (Nordling 2016 

b.) Toivottomuus on yksi niistä mielialaoireista, joista monet mielenterveyskuntoutujat kärsi-

vät. Siksi sitä käytetään mittarina depressiivisten tilojen tunnistamisessa. (Huttunen 2017.) 

Ihmisen toiveikkuuden määrä eri elämäntilanteissa vaihtelee. Kriisitilanteet ja pettymykset 
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ovat toivoa heikentäviä kokemuksia, kun taas onnistumiset ja hyvää mieltä tuottavat koke-

mukset ovat sitä lisääviä. Auttaja voi omalla asenteellaan ja toiminnallaan herätellä kuntou-

tujan toivoa. Päämäärättömään mielentilaan ajautuneella kuntoutujalla on monesti tapana 

poimia vaikutteita ympäristöstään. Auttajan aito toiveikkuus sekä usko kuntoutujan mahdolli-

suuksiin ovat sellaisia vaikutteita, joita kuntoutujan toivotaan hoidossa omaksuvan. (Bass ym. 

2014.) 

Hoidon mielekkyyden kokemus on eettinen arvo, jonka toteutumiseen toipumisorientaatiossa 

pyritään. Kokemus hoidon mielekkyydestä motivoi kuntoutujaa aitoon osallisuuteen ja vas-

tuunottoon hoitosuhteessa. Mielekäs hoito on ensisijaisesti sellaista, minkä rakenteisiin kun-

toutuja voi omilla toiveillaan vaikuttaa. Muita mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat fyysi-

nen ympäristö, muut kuntoutujat, auttajien asenteet ja kuntoutujan aiemmat kokemukset tai 

ennakko-odotukset hoidon mielekkyydestä. Kun organisaatio panostaa hoidon koettuun mie-

lekkyyteen, se panostaa myös hyviin eettisiin käytäntöihin, palvelujen kehittämiseen sekä 

hoidon tuloksellisuuteen. Koska hoidon mielekkyyden kokemukset ovat kuntoutujien henkilö-

kohtaisia kokemuksia, niitä voidaan mitata vain kuntoutujilta saadun informaation perus-

teella. Organisaatioiden tulisi hyödyntää aktiivisesti kuntoutujilta saamaansa palautetta pal-

velujensa kehittämisessä, jotta mielenterveyspalveluista saataisiin muokattua entistä asiakas-

lähtöisempiä. (Atterbury 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007.) 

Kokemustiedon asema tiedon ja tuen lähteenä on toipumisorientaatiossa vahva (Atterbury 

2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007). Siksi sitä voidaan pitää yhtenä toipumisorientaa-

tioon sisältyvänä arvona. Kokemustieto on elämän tapahtumien ja niiden herättämien tunte-

musten synnyttämää tietoa. Vertaistukitoiminta on keino hyödyntää kokemustietoa yksilöiden 

ja yhteisöjen terveyden edistämisessä. (Mielenterveyden keskusliitto.) Vertaistuen saaminen 

ja antaminen nähdään toipumisorientaatiossa kuntoutumista oleellisesti tukevana. Siksi laa-

dukkaat palvelut edistävät kuntoutujan mahdollisuuksia osallisuuteen myös vertaisissa yhtei-

söissä. (Nordling 2016 b.) Kokemusten kautta saatu tuki ja tieto on sellaista, jota ammattiaut-

tajat eivät itse pysty kuntoutujille tarjoamaan. Vertaisuus on astetta syvällisempää ymmär-

rystä ja yhteenkuuluvuutta. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on luoda kuntoutujalle turvallinen 

ympäristö, jossa tullaan hyväksytyksi ja ymmärretyksi sellaisenaan. Arjen sosiaalisten taitojen 

lisäksi muilta kuntoutujilta voidaan omaksua toivoa sekä muita positiivisia tunnekokemuksia, 

kuten merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita. (Mielenterveyden keskusliitto.) 

Toipumisorientaatiossa pyritään edistämään hoitosuhteen osapuolien välistä tasa-arvoa. Näin 

ollen tasa-arvoa voidaan pitää yhtenä toipumisorientaation arvoista. Se on arvona tärkeä, 

koska se edistää yksilölähtöisyyttä, kuntoutujan osallisuutta sekä auttajien ja kuntoutujien 

välistä kumppanuutta. Yhteistyökumppanuuden avulla valjastetaan yhteen auttajan professio-

naalinen asiantuntijuus ja kuntoutujan kokemusasiantuntijuus. Erilaisten asiantuntijuuksien 

hyödyntäminen tuottaa monipuolisia näkökulmia, jolloin myös palvelujen rakenteet 
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huomioivat kuntoutujan kokonaisvaltaisesti. Yhteistyökumppanuuden vaaliminen organisaa-

tion arvona parantaa hoidon tuloksellisuutta ja mielekkyyttä. Tällä on positiivisia vaikutuksia 

kuntoutujan elämänlaadun ja hoidon kustannustehokkuuden kannalta. (Atterbury 2014; Dalum 

ym. 2015; Davidson ym. 2007; Nordling 2016 a & b.) 

Toipumisorientaatioon pohjautuvan arvoajattelun mukaan kuntoutumista eivät määrittele 

kuntoutujan lääketieteellinen status (oireettomuus, sarauden paraneminen) tai sosioekonomi-

nen tilanne (asumismuoto, varallisuus, työkyky). Toipumisorientaatiossa kuntoutumista on yk-

silöllinen kokemus hyvinvoinnista, pärjäävyydestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Ihmiselä-

män tärkeimmät arvot ovat kaikkien saavutettavissa. Näin ollen elämä sairauden kanssa voi 

olla onnellista siinä missä elämä ilman sairauttakin. Toipumisorientaatiossa sairaus ei määrit-

tele tai lokeroi kuntoutujaa ja hänen läheisiään. Toipumisorientaatiossa ihmisarvo on kaikilla 

samanlainen ja aina muuttumaton. (Atterbury 2014; Dalum ym. 2015; Davidson ym. 2007.) 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena on etsiä vastaus tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen 

validiteettia kuvastaa se, onko tutkija pysyttäytynyt asettamassaan alkuperäisaiheessa. Jos 

tutkimuksen tulokset vastaavat tutkimuskysymykseen heikosti, ei tutkimusta voida pitää luo-

tettavana. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152; Stolt ym. 2015, 84.) Opinnäyte-

työssä pyrittiin selvittämään, millaista arvoajattelua toipumisorientaatioon sisältyy. Tutki-

muskysymys on ollut taustavaikuttajana tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkijan arvion mu-

kaan katsauksen tulokset antavat luotettavia vastauksia tutkimuskysymykseen.  

Tutkimuksen kaikki vaiheet tulee olla kuvattu raportissa riittävän selkeästi, jotta lukija voisi 

pitää tutkimusta uskottavana. Kun tutkimus on luotettava, lukija kykenee raportin perusteella 

arvioimaan sen vahvuuksia ja rajoituksia. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessaan lukija 

monesti kiinnittää huomiota analyysiprosessiin, koska häntä kiinnostaa tietää, miten johto-

päätöksiin on päästy. Tällöin perustelut tulkintojen synnylle tulee olla lukijan saatavilla. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 160.) Opinnäytetyö on pyritty raportoimaan siten, 

että lukija voi sen halutessaan toistaa täysin samalla tavalla. Tutkija on raportoinut katsauk-

sen huomioiden myös ne lukijat, joille toipumisorientaatio on aiheena täysin vieras. Monimut-

kaisia termejä, työvaiheita ja johtopäätöksiä on pyritty selventämään lukijalle mahdollisim-

man hyvin. Esimerkiksi aineistonhakuprosessia on selkeytetty taulukoilla. 

Tutkimuksen luotettavuutta vähentää tutkijan pienin perustein tekemät johtopäätökset sekä 

virhepäätelmät. Riski tulkintavirheiden muodostumiselle kasvaa, kun tutkija toimii yksin, 

koska tällöin näkökulmat ovat verrattaen yksipuolisia. Luotettavassa tutkimuksessa tutkija ky-

kenee säilyttämään puolueettomuutensa, kunnes hänellä on riittävästi näyttöä johtopäätös-

tensä tueksi. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 159; Kankkunen & Vehviläinen-
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Julkunen 2013, 197.) Opinnäytetyön aihe oli aluksi tutkijalle vieras. Tämä voidaan nähdä 

etuna siinä mielessä, että tutkija ei ollut muodostanut mielipidettä tai käsitystä aiheesta en-

nen katsauksen aloittamista. Tutkija siis lähti tekemään tutkimusta ihanteellisesta, objektiivi-

sesta, näkökulmasta. Toisaalta ennestään vieraaseen aiheeseen tutustuttaessa aineiston luo-

tettavuutta on hankalampi arvioida. Tämä johtuu vertailukohteiden vähyydestä. Tutkija on 

noudattanut varovaisuutta johtopäätöksien tekemisessä. Koska aineiston analyysimenetel-

mäksi valikoitui induktiivinen sisällönanalyysi, on tutkija noudattanut aineistolähtöistä periaa-

tetta koko katsausprosessin ajan. 

7.3 Tutkimuksen eettisyys 

Eettisyyden näkökulmasta tutkijan on paneuduttava tunnollisesti tutkittavaan aiheeseen, 

jotta tuotettava tieto olisi mahdollisimman luotettavaa. Hyvä tuotos edellyttää tutkijalta 

myös aitoa kiinnostusta tutkittavaan aiheeseen. Eettisesti hyväksyttävä tutkimus toteutetaan 

huolella ja tarkkuudella, jotta virheellisen tiedon jakamiselta vältytään. Esitettävät asiat ei-

vät saa olla monitulkintaisia, jotta lukijalle ei synny väärinkäsityksiä aiheesta. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009, 172; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211; Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta 2012.) Ennestään vieraan aiheen tutkiminen on vaatinut tutkijalta tark-

kaa aiheeseen perehtymistä. Eri lähteitä on pyritty hyödyntämään monipuolisesti, jotta kat-

saukseen saataisiin syvyyttä ja näkökulmien vaihtelevuutta. Virhetulkintojen riskiä on mini-

moitu etsimällä tiedon vahvistusta useammasta eri lähteestä. Tekstin yksitulkintaisuutta on 

vahvistettu kiinnittämällä huomiota kieliasuun sekä tarjoamalla perusteluja ja esimerkkejä 

niille tarpeelliseksi koetuissa kohdissa. 

Tutkijan tulee aina toimia rehellisesti ja hyväntahtoisesti. Tutkija ei vähättele aiempia tutki-

muksia tai tutkimuksen tekijöitä. Plagiointia tai muuta vilppiä ei tule harjoittaa. Tutkimus ei 

saa aiheuttaa kenellekään vahinkoa, eikä se saa loukata kenenkään ihmisarvoa. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009, 172; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Tavoitteena on, 

että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää mielenterveyskuntoutuksen kehitystyössä, joten tutki-

jan tarkoitusperät tutkimuksen tekemiselle olivat yleistä hyvää edistävät. Vilppiä opinnäyte-

työtä tehtäessä ei ole harjoitettu, lähdeviittaukset on tehty aina asianmukaisesti. Opinnäyte-

työssä ei ole otettu kantaa aiempien tutkimusten tarkoitusperiin tai töiden laatuun. Kirjalli-

suuskatsauksena suoritetun opinnäytetyön laatimisprosessi ei ole rikkonut kenenkään yksityi-

syyden suojaa. Mielenterveyskuntoutujiin ja hoitoalan asiantuntijoihin on viitattu hienovarai-

sesti, kenenkään ihmisoikeuksia loukkaamatta.  

7.4 Jatkotutkimusaiheita 

Toipumisorientaatio on uudenlainen hoitotyön malli, jonka ensisijaisena tarkoituksena on ke-

hittää mielenterveystyön eettisyyttä. Tutkittua tietoa toipumisorientaation eduista ja 
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mahdollisuuksista on tällä hetkellä vähän. Harva palveluntarjoaja hyödyntää toipumisorien-

taatiota palvelujensa perustana. (Atterbury 2014.) Lisätutkimus aiheesta on ehdottoman tar-

peellista, jotta tietoa ja tietoisuutta toipumisorientaatiosta voitaisiin lisätä. Toipumisorien-

taation hyötyjen tutkiminen yksilön, hoitavan organisaation tai yhteiskunnan näkökulmasta 

perustelisi sitä, miksi mallia kannattaisi hyödyntää käytännön työssä. Perinteisen hoitomallin 

ja toipumisorientaation vertailu auttaisi lukijaa hahmottamaan vallitsevan mallin eettisiä on-

gelmakohtia.  
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Liitteet 

 

Liite 1: Valittu aineisto 

 

TEKIJÄ(T), JULKAI-
SUVUOSI 

OTSIKKO KESKEISET TEEMAT KESKEISET TULOKSET 
ONT:N TUTKIMUSKY-
SYMYKSEN KAN-
NALTA 

Atterbury, K. 2014 Preserving the Per-
son: the Ethical Im-
perative of Recov-
ery-Oriented Prac-
tices 

Toipumisorientaatio 
ja siihen sisältyvät 
arvot, kuntoutumi-
nen 

Yksilö- ja voimavara-
lähtöisyys ovat tär-
keitä arvoja toipu-
misorientaatiossa. 
Toipumisorientaati-
ossa hoitosuhteen 
osapuolet ovat tasa-
arvoisia. Kokemuk-
sellisuudella on tär-
keä asema kuntoutu-
misessa 

Bass, H., Tickle, A. 
& Lewis, N. 2014 

The recovery-orien-
tation of three men-
tal health units 

Toipumisorientaatio, 
mielenterveyskun-
toutumisen osateki-
jät, kokemukset 
mielenterveyspalve-
lujen laadusta, mie-
lenterveyspalvelujen 
kehittämisehdotuk-
set 

Mielenterveyskun-
toutujan toiveik-
kuus, merkitykselli-
syyden tunne ja 
osallisuus ovat tär-
keitä arvoja toipu-
misorientaatiossa 

Dalum, H., Peder-
sen, I., Cunningham, 
H. & Eplov, L. 2015 

From Recovery Pro-
grams to Recovery-
Oriented Practice? A 
Qualitative Study of 
Mental Health Pro-
fessionals' Experi-
ences When Facili-
tating a Recovery-
Oriented Rehabilita-
tion Program 

Toipumisorientaatio, 
auttajien asenteet ja 
toimintatavat toipu-
misorientaatiossa 

Toipumisorientaati-
ossa auttajien toi-
veikkuus sekä yksilö- 
ja voimavaralähtöi-
syys korostuu. Mie-
lenterveyskuntoutu-
jan osallisuus on 
erittäin tärkeää 

Davidson, L., Ton-
dora, J., O'Connell, 
M., Kirk, T., Rock-
holz, P. & Evans, A. 
2007 

Creating a Recovery-
Oriented System of 
Behavioral Health 
Care: Moving from 
Concept to Reality 

Toipumisorientaatio 
ja siihen sisältyvät 
arvot, kuntoutumi-
sen keinot ja osate-
kijät 

Yksilö- ja voimavara-
lähtöisyys ovat tär-
keitä arvoja toipu-
misorientaatiossa. 
Kuntoutujan aktiivi-
nen osallisuus hoi-
tosuhteessa on tär-
keää, koska hänellä 
on vastuu omasta 
kuntoutumisestaan 

Le Boutillier, C., 
Leamy, M., Bird, V., 
Davidson, L., Wil-
liams, J. & Slade, M. 
2011 

What Does Recovery 
Mean in Practice? A 
Qualitative Analysis 
of International Re-
covery-Oriented 
Practice Guidance: 
What Does Recovery 

Organisaation ja työ-
yhteisön toimintata-
vat toipumisorien-
taatiossa 

Toipumisorientaati-
ossa palvelut ovat 
yksilölähtöisiä ja ne 
huomioivat kuntou-
tujan kokonaisvaltai-
sesti. Kuntoutujan 
osallisuus hoitosuh-
teessa ja yhteisössä 
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Mean in Practice: An 
Emerging Consensus 

on erittäin tärkeää. 
Kuntoutuja nähdään 
hoitosuhteessa yh-
teistyökumppanina. 
Vertaistuki on kun-
toutujalle tärkeää. 
Auttajat kannattele-
vat kuntoutujan toi-
voa 

 
 
Liite 2: Esimerkki aineiston analyysista 

 

ALKUPERÄINEN IL-
MAUS 

PELKISTYS ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

”In recovery, then, 
the practitioner 
moves first to re-
store dignity by rec-
ognizing dignity, to 
enhance respect by 
embodying respect, 
to achieve equality 
by accepting equal-
ity; there is a shared 
vulnerability with 
those with whom the 
practitioner works” 
(Atterbury 2014) 

Auttajien arvoajat-
telu vaikuttaa her-
kästi mielenterveys-
kuntoutujien arvo-
ajatteluun 

Auttajien arvojen 
merkitys toipumis-
orientaatiossa 

Auttajien arvot toi-
pumisorientaatiossa 

”...through individ-
ual goal-setting cli-
ents get an oppor-
tunity to gain con-
trol over their own 
lives even though 
that life may seem 
chaotic” (Dalum ym. 
2015) 

Yksilöllisten tavoit-
teiden luominen on 
mielenterveyskun-
toutujalle tärkeää 

Mielenterveyskun-
toutujan mielipitei-
den merkitys toipu-
misorientaatiossa 

Mielenterveyskun-
toutujan asema toi-
pumisorientaatiossa 

”This optimistic phi-
losophy encourages a 
shift from tradi-
tional, medical 
meanings of recov-
ery, that focus on 
outcome, towards a 
person-centred pro-
cess approach that 
views service users 
as "experts by expe-
rience”” (Bass ym. 
2014) 

Toipumisorientaati-
ossa korostetaan yk-
silölähtöisyyttä ja 
kuntoutujan näke-
mistä kokemusasian-
tuntijana 

1. Auttajien toimin-
taa ohjailevat arvot 
toipumisorientaati-
ossa 
2. Mielenterveyskun-
toutujan asema toi-
pumisorientaatioon 
perustuvassa hoi-
tosuhteessa 

1. Auttajien arvot 
toipumisorientaati-
ossa 
2. Mielenterveyskun-
toutujan asema toi-
pumisorientaatiossa 

”Individuals who ac-
cess mental health 
services are people 
first and are not de-
fined by their ser-
vice use or 

Mielenterveyskun-
toutujaa ei määri-
tellä hänen diagnoo-
sinsa perusteella 

Yksilölähtöisyys toi-
pumisorientaatiossa 

1. Auttajien arvot 
toipumisorientaati-
ossa 
2. Mielenterveyskun-
toutujan asema toi-
pumisorientaatiossa 
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diagnosis” (Le Bou-
tillier ym. 2011) 

”Recovery core val-
ues and principles: 
Choice is re-
spected... Right to 
participate... Person 
defines goals” (Da-
vidson ym. 2007) 

Kuntoutumisen ydin-
arvoja ovat 1. kun-
toutujan päätösten 
kunnioittaminen, 2. 
kuntoutujan oikeus 
osallistua ja kuntou-
tujan omatoiminen 
tavoitteiden asetta-
minen 

1. Auttajien toimin-
taa ohjailevat arvot 
toipumisorientaati-
ossa 
2. Kuntoutujan ase-
maa ohjailevat arvot 
toipumisorientaati-
ossa 

1. Auttajien arvot 
toipumisorientaati-
ossa  
2. Mielenterveyskun-
toutujan asema toi-
pumisorientaatiossa 

”Recovery practices 
are driven by service 
users, and the ser-
vice user establishes 
the boundaries of 
treatment in collab-
oration with service 
providers regardless 
of level of disability” 
(Atterbury 2014) 

Kuntoutuja määrit-
telee aina hoidon ra-
jat yhteistyössä aut-
tajien kanssa 

Mielenterveyskun-
toutujan osallisuus 
hoitosuhteessa 

Mielenterveyskun-
toutujan asema toi-
pumisorientaatiossa 

 


