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Tä mä  opäs on tärkoitettu kä ytä nno n tyo käluksi tyo n änälyysiin toimintä-

teräpeuteille. Opäs on toteutettu opinnä ytetyo nä  Oulun ämmättikorkeä-

koulun toimintäteräpiän tutkinto-ohjelmässä. Suomessä toimintäterä-

peuttien osäämistä tyo llistymiseen, tyo hyvinvointiin, tyo kykyyn jä -

ympä risto o n liittyvissä  äsioissä voitäisiin hyo dyntä ä  nykyistä  enemmä n. 

Aiheeseen liittyvä ä  suomenkielistä  mäteriääliä on tärjollä vä hä n, jä toi-

vomme, että  opäs tä yttä ä  omältä osältään tä tä  äukkoä.  

Tyo llisyyden kehitys, tyo n tuottävuuden päräntäminen, tyo ntekijo iden 

tyo kyky jä sen yllä pitä minen ovät tä llä  hetkellä  suuriä kysymyksiä  yh-

teiskunnässämme. Moniämmätillisuus, kokonäisvältäisuus, värhäinen 

riskien tunnistäminen jä ennältäehkä isy ovät esillä  tyo kykyä  jä sen kun-

toutustä koskevissä keskusteluissä. Toimintäteräpeutin kokonäisvältäi-

nen nä kemys yksilo n sitoutumisestä toimintään voi osältään västätä nä i-

hin häästeisiin. Tyo  on yksi ihmisen keskeisistä  toimintäkokonäisuuksis-

tä jä siten oleellinen toimintäkonteksti myo s toimintäteräpeuteille.   

Toimintäteräpiä on todettu väikuttäväksi erityisesti juuri niissä  säiräus-

ryhmissä , jotkä äiheuttävät eniten säiräuspoissäolojä jä tyo kyvytto myyt-

tä  Suomessä. Nä itä  säiräusryhmiä  ovät mielenterveyshä irio t sekä  tuki- jä 

liikuntäelinsäiräudet. Toimintäteräpeutin tyo llä  on väikuttävuuttä myo s 

tyo ho n päluun mähdollistämisessä. (Suomen Toimintäteräpeuttiliitto ry 

2017, 21, 22.)   

Toimintäteräpeutit ovät useissä mäissä vähvästi mukänä tyo ho n liitty-

vä ssä  kuntoutuksessä. Esimerkiksi USA:ssä, Känädässä jä muissä Poh-

joismäissä toimintäteräpiä on olennäinen osä tyo terveyspälvelujä. Toi-

mintäteräpeutit tyo skentelevä t mm. säiräuksien jä vämmojen ennältäeh-

kä isyyn, ämmätissä tärvittävien täitojen yllä pitä miseen jä kehittä miseen 

sekä  tyo ho n päluun mähdollistämiseen liittyvien äsioiden pärissä.   

Toiminnän sekä  ympä risto n änälyysi jä ädäptäätio ovät toimintäterä-

peuttien ydinosäämistä. Se on vä lttä mä to n pohjä äsiäkkään osällistumi-

sen edistä miselle jä tävoitteiden säävuttämiselle. Toiminnän änälyysi on 

usein teräpeutin toimintää ohjäävää nä kymä to ntä  tiedon prosessointiä, 

jossä hyo dynnetä ä n mm. teräpeuttistä pä ä ttelyä  jä minä n tietoistä kä yt-

to ä . Toiminnän änälyysi tyo skentelyn pohjänä on toisinään teräpeutille 

itselleenkin niin äutomätisoitunuttä, ettei osäämistä äinä osätä tuodä 

esille muille ämmättiryhmille, äsiäkkäille täi mäksäjätäholle. Opäs on 

sovellus toiminnän jä ympä risto n änälyysistä  tyo n kontekstissä.  

Oppäässä esitetty tyo n änälyysi pohjäutuu inhimillisen toiminnän mälliin 

(MOHO), koskä se on tyo ikä isten känssä tyo skennellessä  yleisesti kä ytet-

ty kä ytä nno n tyo n mälli, jokä tärjoää kokonäisvältäisen nä kemyksen ih-

misen toimintään sitoutumisestä. MOHO:ä on tutkittu lääjästi jä sen on 

todettu soveltuvän myo s tyo ho n liittyvä ä n kuntoutukseen jä ennältäeh-

kä isevä ä n tyo ho n. MOHO:n rinnällä voi ollä äsiäkkäästä riippuen tärkoi-

tuksenmukäistä hyo dyntä ä  myo s muitä teoreettisiä viitekehyksiä  syven-

tä mä ä n tietoä esim. välmiuksistä toiminnällisten täitojen täuställä.  

Opäs on käksiosäinen: osä 1 toimii tyo n änälyysin kä ytä nno n tyo kälunä. 

Se ohjää toteuttämään MOHO:n mukäistä tyo n änälyysiä jä tä ydentä -

mä ä n sitä  tärvittäessä joko biomekäänisen mällin, erä ä n kognitiivisen 

mällin täi toipumisorientäätion mukäisesti. MOHO äuttää tärkästelemään 

tyo tä  systeemisesti jä kokonäisvältäisesti.  Räjätummät viitekehykset 

äuttävät syventä mä ä n änälyysiä   täi tärjoävät nä ko kulmää änälyysiin 

kunkin äsiäkkään tärpeiden mukäisesti. Osä 1 sisä ltä ä  tyo n änälyysiä  oh-

jääviä kysymyksiä . Kuvitteelliset äsiäkäsesimerkit häväinnollistävät eri 

viitekehysten mukäisesti tehtyjä  änälyysejä . Osä 1 sisä ltä ä  myo s tutki-

musnä ytto ä  eri viitekehyksien hyo dyntä misestä . Osän loppuun on koottu 

Lukijalle 
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MOHO:on perustuviä tyo – jä toimintäkyvyn ärviointiin soveltuviä ärvi-

ointimenetelmiä . 

Toiminnän jä tyo n änälyysin perusteitä sekä  eri viitekehyksiä  kä sitellä ä n 

lääjemmin osässä 2, jokä sisä ltä ä  myo s lisä tieto– jä tutkimusviitteitä  joh-

dättämään lukijän hälutessään yksityiskohtäisemmän tiedon ä ä relle. 

Myo s toiseen osään on koottu viitekehyksiin liittyviä  tutkimuksiä tuke-

mään toimintäteräpeutin nä ytto o n perustuvää tyo skentelyä . Oppään lop-

puun on koottu em. tutkimusten lisä ksi muutä nä ytto ä  toimintäteräpiän 

väikuttävuudestä tyo ikä isten pärissä. Opäs sisä ltä ä  myo s sisä isiä  linkkejä  

helpottämään tiedon lo ytymistä  jä siirtymistä  oppään sisä llä .  

 

Oulussä 3.2.2019 Säärä Lehto jä Mervi Päjälä 
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TYÖN ANALYYSI KÄYTÄNNÖSSÄ 

OSA 1 
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Keskeistä Mohon mukaan tehdyssä työn analyysissä 

• Työhön osallistumista ja suoriutumista sekä siihen vaikuttavia tekijöitä 

voidaan tarkastella asiakkaan kanssa yhdessä havainnollistamalla inhimil-

lisen toiminnan mallia ja ohjaamalla asiakasta tuomaan esille omia näke-

myksiään mallin osa-alueista. Mallin systeemisyyden huomioiminen on 

olennaista myös työn analyysissä. (ks. kuva 3). 

• Toiminnallinen tasapaino kaikissa toimintakokonaisuuksissa edistää hy-

vinvointia ja myös työkykyä. 

• Asiakkaan tarpeista riippuen voit tarvita toisen viitekehyksen täydentä-

mään analyysiä. Tarkastele rajatumpia asiakaskohtaisia viitekehyksiä kui-

tenkin aina Mohon rinnalla. 

• Siirry MOHO:n teoriaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näyttöä MOHO:n käytöstä työikäisten kuntoutuksessa 

• Lee, J. & Kielhofner, G. 2010. Vocational intervention based on 

the Model of Human Occupation: a review of evidence. Scandi-

navian Journal of Occupational Therapy 3 (17). 

 

• Turner, N. & Lydon, C. 2008. Psychosocial Programming in Ire-

land Based on the Model of Human Occupation: a Program Eval-

uation Study. Occupational Therapy In Health Care 22 (2-3). 

OSALLISTUMINEN 

Tässä  yhteydessä analysoinnin kohteena on se, miten toiminta 

sisältyy toimintakokonaisuuksiin. 

 

SUORIUTUMINEN 

Kuvaus analysoitavasta työstä tai työtehtävästä. Määrittele tar-

kasteltavan toiminnan taso (onko analysoinnin kohteena toimin-

to/tehtävä/osatehtävä). Kuvaa vaiheet valitulla toiminnan tasolla 

yksityiskohtaisesti esim. vaiheet, ajallisuus. 

 

TAIDOT  

Millaisia motorisia taitoja työssä vaaditaan?   

Millaisia prosessitaitoja työssä vaaditaan?  

Millaisia kommunikaatio– ja vuorovaikutustaitoja työssä vaadi-

taan? 

Missä vaiheissa vaatimukset korostuvat? 

 Työn analyysi inhimillisen toiminnan malliin perustuen 

OSA  1 
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TYÖYMPÄRISTÖ 

Millaisissa tiloissa työtä tehdään?  

Millaisia välineitä/materiaaleja/esineitä työssä käytetään/

käsitellään?  

Millaisia työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä työympäristössä on?  

Millaisessa aistiympäristössä työtä tehdään? (äänet, valaistus, 

hajut, pölyt)  

Millaisessa sosiaalisessa ympäristössä työtä tehdään? (työpiste/

työpaikka/organisaatio/asiakkaat)  

Tehdäänkö työtä yksin vai yhdessä toisten kanssa?  

Millainen toimintakulttuuri ja asenneilmapiiri työpaikalla/alalla 

on?  

Millaisessa taloudellis-poliittisessa ympäristössä työtä tehdään? 

TES, laki, markkinatilanne, muutokset alalla, työsopimukset, palk-

kataso  

Missä työpaikka sijaitsee ja miten sinne kuljetaan?  

Työn analyysi Inhimillisen toiminnan malliin perustuen  

OSA  1 

TYÖHÖN MOTIVOITUMINEN 

Miten työ asettuu asiakkaan arvomaailmaan?  

Millainen arvo työllä on asiakkaalle?  

Arvostaako asiakas työtä/työtehtävää? Miksi?  

Millainen käsitys asiakkaalla on omasta pystyvyydestään työssä?  

Kokeeko asiakas työskentelynsä tehokkaaksi?  

 Miksi? Missä tehtävissä?   

Mikä työssä kiinnostaa/ei kiinnosta asiakasta? Miksi?  

Mikä motivoi asiakasta työssä?  

TOTTUMUS 

Millaisia rutiineja asiakkaan työhön sisältyy?  

Millaisia työhön liittyviä rutiineja asiakkaalla on?  

Millaisia työtapoja asiakkaan työ vaatii?  

Millaisia työtapoja asiakkaalla on?  

Mihin aikaan työtä tehdään?  

Miten työtehtävät rytmittyvät päivässä/viikossa? 

Millaisia joustomahdollisuuksia työn jaksottamisessa on?  

Toistuvatko jotkin työvaiheet ja kuinka usein?  

Millaisia rooleja työhön sisältyy?  

Miten ne vaikuttavat hänen työskentelyynsä?  

Millaisia vastuita ja velvollisuuksia asiakkaalla on työssään?  

Kuinka paljon asiakas voi vaikuttaa työtapoihin? 

TOIMINNALLINEN IDENTITEETTI, PÄTEVYYS JA ADAPTAATIO 

Miten työ auttaa jäsentämään/selkiyttämään ja vahvistamaan toi-

minnallista identiteettiä?  

Miten työ auttaa jäsentämään/selkiyttämään ja vahvistamaan toi-

minnallista pätevyyttä?  

Miten työ auttaa jäsentämään/selkiyttämään ja vahvistamaan toi-

minnallista adaptaatiota?  
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Työn analyysi Inhimillisen toiminnan malliin perustuen  

OSA  1 

Tuula 

Tuula on 60-vuotias keittäjä palveluasumisyksikön keittiöllä. Työpaikalla halutaan panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja työnantaja on mahdollista-

nut Tuulalle oman työnsä ja työkykynsä tarkastelun yhdessä toimintaterapeutin kanssa työkyvyn ylläpitämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toi-

mintaterapeutin kanssa toteutetun työn analyysin kautta Tuula pääsee strukturoidusti pohtimaan, mitkä tekijät työssä edistävät tai haastavat Tuulan 

työssä jaksamista.  

Tuulan työhön kuuluu paljon erilaisia työtehtäviä. Työtä tehdään suurtalouskeittiössä, joka on fyysisiltä puitteiltaan pääsääntöisesti toimiva. Sosiaali-

seen ympäristöön kuuluu keittiöhenkilökunnan lisäksi asiakkaat sekä muita sidosryhmiä.  Motorisista taidoista työssä korostuu kurkottaminen ja nos-

telu. Fyysinen työ vaatii myös kestävyyttä. Prosessitaidoista keskeisimpiä ovat ajoittaminen, jaksottaminen, kerääminen ja järjestäminen. Työ on välillä 

hektistä ja työtehtävien oikea-aikainen organisointi tärkeää. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä työyhteisön ilmapiirin, tiedonkulun ja jakamisen kannalta. 

Tuula kokee työnsä tärkeäksi. Työyhteisön hyvä ilmapiiri ja säännöllinen tulo motivoivat häntä. Hän kokee työnsä mielekkääksi, koska osaa sen hyvin. 

Hän saa työstään tunnustusta asiakkailta ja muilta työyhteisön jäseniltä. Tuulalle on muotoutunut rutiineja, joiden avulla työstä suoriutuminen on 

helppoa. Hän tulee hyvin toimeen muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Tuula ei koe ristiriitoja työhön ja muihin toimintakokonaisuuksiin kuuluvien 

rooliensa välillä, vaan kokee elämän eri osa-alueiden olevan tasapainossa. Tuula kokee oman suorituskapasiteettinsa suhteen ristiriitaisuutta. Hänellä 

on nivelrikkoa useissa nivelissä sekä rajoitteita liikelaajuuksissa. Tämä haastaa Tuulan motoristen taitojen hyödyntämistä. Tähän mennessä näistä ra-

joituksista ei ole koitunut sairauspoissaoloja. Tuula käyttää usein rannetukia suoriutuakseen työtehtävistä ja ehkäistäkseen kiputiloja. Nivelrikko estää 

olkanivelen täyden fleksion, joka vaikeuttaa kurottamista. Polven tekonivel rajoittaa nostettavien esineiden painoa. Fyysiset rajoitteet ja kiputilat ai-

heuttavat toisinaan univaikeuksia, ja tällöin Tuula kokee itsensä väsyneeksi. Tuula kokee toiminnallisen pätevyytensä pääosin hyväksi. Työ tarjoaa hä-

nellä mahdollisuuden omien taitojensa hyödyntämiseen. Hän kokee osaavansa työnsä hyvin, ja saa siitä tyydytystä. Työ tukee Tuulan toiminnallista 

identiteettiä mahdollistamalla itsensä toteuttamisen.  

Pääsääntöisesti työ ja Tuulan elämäntilanne tukevat työssä jaksamista. Suorituskapasiteetin osalta työstä suoriutumista haastavat fyysiset tekijät. Tuu-

la ja toimintaterapeutti päättävät vielä tarkastella näitä tekijöitä yksityiskohtaisemmin ja täydentää analyysiä biomekaanisen mallin avulla. Toimintate-

rapeutti käyttää työn analyysin ohella erilaisia standardoituja arviointimenetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida Tuulan työkykyä, työssä tarvittavia 

taitoja sekä ympäristön ja roolien vaikutusta työstä suoriutumiseen. Näiden tietojen pohjalta Tuula, työnantaja ja terapeutti voivat yhdessä pohtia, 

kuinka ympäristöä tai toimintaa voidaan muokata tai Tuulan taitoja harjoittaa niin, että työstä suoriutuminen ylläpitää Tuulan työkykyä.  
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Keskeistä biomekaanisen mallin mukaan täydennetyssä työn analyysissä 

• Käytä biomekaanista mallia täydentämään inhimillisen toiminnan mallia. 

Jotta toimintaterapian holistinen näkemys yksilön toiminnasta tulee esil-

le, on malli sidottava toimintaterapian tai toiminnan tieteeseen perustu-

vaan kokonaisvaltaisempaan tietopohjaan. 

• Kiinnitä analyysissä huomiota erityisesti motorisiin taitoihin vaikuttaviin 

valmiuksiin.  

• Siirry biomekaanisen mallin teoriaan 

Näyttöä biomekaanisen mallin hyödyntämisestä  

työikäisten parissa 

• Fisher, T. 2016. Role of Occupational Therapy in Preventing Work-

Related Musculoskeletal Disorders With Recycling Workers: A Pilot 

Study. American Journal of Occupational Therapy. 71 (1), 

710190030p61-710190030p6  

 

• Beasley, J. 2012. Osteoarthritis and rheumatoid arthritis: Conservative 

therapeutic management. Journal of hand therapy. 25 (2), 163-171. 

 

• Kuzelkucuk, U., Duman, I., Taskaynatan, M. & Dincer K. 2007. Compa-

rison of therapeutic activities with therapeutic exercises in the rehabi-

litation of young adult patients with hand injuries. Journal of Hand 

Surgery.  32 (9), 1429-1435. 

 Työn analyysin täydentäminen biomekaaniseen malliin perustuen 

OSA  1 

VALMIUDET TOIMINNAN TAUSTALLA 

Millaisia toimintoja työ sisältää?  Millaisia motorisia valmiuksia työs-

sä tarvittavien taitojen taustalla on? 

Millaisia käden otteita? (esim. pinsettiote, avainote, sylinteriote, 

kämmenote, kolmen sormen ote) 

Millaista bilateraalista tai unilateraalista toimintaa? 

Toiminnan taso ja vaiheistaminen 

• Valitse analysoitavat toiminnot ja toiminnan tasot. Toiminnan 

taso määräytyy analyysin tavoitteiden mukaisesti: tarkastellaan-

ko analyysissä tiettyä tehtävää tai osatehtävää vai kaikkia työ-

hön sisältyviä toimintoja ja toimintaympäristöjä kokonaisuute-

na? Analysoidaanko työn tai työtehtävän vaatimia taitoja vai 

valmiuksia? 

• Vaiheista toiminta/tehtävä/osatehtävä analysoinnin tavoitteisiin 

nähden sopivan pieniksi vaiheiksi. 

• Mieti asiakkaan kanssa mm. seuraavia kysymyksiä suhteessa 

toiminnan eri vaiheisiin. 
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Työn analyysin täydentäminen biomekaaniseen malliin perustuen  

OSA  1 

ULKOISET TEKIJÄT 

Millaisia vartalon ja raajojen asentoja työ vaatii? 

Millaista tasapainoa ja asennon ylläpitoa työ vaatii? 

Millaista kestävyyttä tehtävässä vaaditaan? (Esim. jaksottaista, yhtä-

mittaista, toistuvat liikkeet) 

Millaisia liikkeen muotoja työssä tarvitaan? (esim. tahti, toistuvat 

liikkeet, rytmisyys, kineettinen ketju) 

Miten yksilö ja materiaalit asettuvat toisiinsa nähden? 

Millaisia työkaluja ja materiaaleja tehtävässä yleensä käytetään? 

Missä työ yleensä suoritetaan? 

SISÄISET TEKIJÄT 

Millaisia liikkeitä eri nivelissä työtehtävä/vaihe vaatii? (Esim. fleksio, 

ekstensio, supinaatio, rotaatio) 

Millaisia nivelien liikelaajuuksia työtehtävä/vaihe vaatii? 

Mitkä ovat  tarvittavat tärkeimmät lihakset/lihasryhmät? (myös 

liikettä stabiloivat lihakset) 

Miten painovoima vaikuttaa liikkeeseen? (avustaa, vastustaa, ei 

vaikutusta) 

Millaista lihasvoimaa vaaditaan? (Ks. taulukko) 

Millaista lihastyötä vaaditaan? (isometrinen, konsentrinen, eksent-

rinen) 

Tuula 

Laajemman työn analyysin ja toimintakyvyn arvioinnin kautta 

nousi tarve tarkastella Tuulan työtä erityisesti sen fyysisten omi-

naisuuksien osalta.  Toimintaterapeutti hyödyntää tässä biome-

kaanista mallia.  

 

Keittiössä on mm. kylmiö, jonka ylin hylly on 160cm:n korkeudes-

sa. Kurottaminen ylimmälle hyllylle vaatii Tuulan olkanivelil-

tä 145° fleksiota. Tuulalla on olkanivelissä nivelrikkoa ja yli 135° 

fleksio tuottaa hänelle vaihtelevasti kipua, joten kurottaminen on 

hänelle vaikeaa. Sovellusanalyysin avulla löydetään keinoja ym-

päristön sekä toimintatapojen mukauttamiseen Tuulan työssä 

suoriutumisen edistämiseksi.  Työyhteisössä päädytään mm. jär-

jestelemään kylmiö uudelleen. 

 

Tuulalla on polven keinonivel, jonka vuoksi hän ei saa nostaa yli 

20kg:n painoisia kuormia. Työn analyysissä huomioidaan työn 

fyysinen rasittavuus ja todetaan, että maitolaatikot painavat juuri 

tuon 20kg. Sovellusanalyysissä päädytään ratkaisuun, jossa Tuula 

joko nostaa maitolaatikoita yhdessä toisten kanssa tai nostaa 

osan purkeista erikseen. Hän myös alkaa käyttää tarjoilukärryä 

maitolaatikoiden siirtämiseen niveliä säästääkseen. Muutkin ovat 

sitä mieltä, että raskaampia työvaiheita voisi tehdä enemmän 

yhdessä, joten he ideoivat yhdessä lisää tapoja keventää työtään.  
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Keskeistä PRPP –systeemin mukaan täydennetyssä työn analyysissä 

• Kognitiivisten strategioiden käyttöä voidaan havainnoida toiminnassa. 

• Ota työn analyysin ja toiminnan havainnoinnin avuksi PRPP –systeemin 

käsitteet (Ks. Kuva 4 sivulla 35). Kuvion uloimmalla kehällä kuvataan ha-

vaittavissa olevaa käyttäytymistä, joka kuvastaa toimintojen suorittami-

seen tarvittavia tiedonkäsittelystrategioita. 

• Ohjaa asiakasta itseanalyysiin. 

• Huomioi asiakkaan tiedonkäsittelykapasiteetin, kontekstin sekä toimin-

nan tiedon prosessoinnille asettamat vaatimukset. 

• Siirry PRPP:n teoriaan 

 Työn analyysin täydentäminen PRPP –systeemiin perustuen 

OSA  1 

HAVAITSEMINEN 

Millaisia kognitiivisia strategioita työssä tulee hyödyntää liittyen… 

Ympäristön, toiminnan ja oman kehon havainnointiin 

Ympäristön ärsykkeiden erottelemiseen (esim. oleelliset epäoleelli-

sista) 

Tarkkaavuuden suuntaamiseen, säilyttämiseen ja siirtämiseen 

Hankitun tiedon säätelyyn 

Hankitun tiedon erotteluun (esim. ärsykkeiden erottaminen toisis-

taan, yksityiskohtien erottelu) 

Hankitun tiedon yhdistelyyn (esim. eri aistikanavia pitkin samanai-

kaisesti tulevat ärsykkeet) 

Työskentelyn aikana toiminnasta, ympäristöstä ja kehosta saadun 

palautteen prosessointiin ja hyödyntämiseen 
Näyttöä PRPP:n käytöstä työikäisten kuntoutuksessa 

• Aubin, G., Chapparo, C., Gélinas, I., Stip, E. & Rainville C. 2009. 

Use of the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task 

Analysis for persons with schizophrenia: A preliminary study.  

Australian Occupational Therapy Journal 56, 189-199. 

 

• Nott, M., Chapparo, C. & Heard R. 2009. Reliability of Perceive, 

Recall, Plan and Perform System of Task Analysis: A criterion-

referenced assessment. Australian Occupational Therapy Journal 

56, 307-314. 

SUORIUTUMINEN 

Millaisia kognitiivisia strategioita työssä tulee hyödyntää liittyen... 

 

Toiminnan aloittamiseen, jatkamiseen ja päättämiseen 

Kontekstin vaatiman työtahdin ylläpitämiseen 
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Työn analyysin täydentäminen PRPP –systeemiin perustuen  

OSA  1 

SUUNNITTELU 

Millaisia kognitiivisia strategioita työssä tulee hyödyntää liittyen... 

Ongelmanratkaisuun (esim. itsearviointi ja päätös toiminnan mu-

kauttamisesta kontekstin mukaan) 

Asioiden ja oman toiminnan suunnitteluun ja organisointiin  

 (esim. tehtävään valmistautuminen) 

Päätöksentekoon ( esim. työmenetelmien valinta) 

Tavoitteiden tunnistamiseen 

Mahdollisten esteiden tunnistamiseen 

Ennakointiin (esim. tuleva työkuormitus, työvaiheet) 

MIELEEN PALAUTTAMINEN 

Millaisia kognitiivisia strategioita työssä tulee hyödyntää liittyen… 

Hankitun tiedon tallentamiseen sekä työ- että pitkäkestoiseen muis-

tiin 

Faktatietojen mieleen palauttamiseen (mitä ,esim. työkalut) 

Eri tilanteisiin liittyvän tiedon muistamiseen (milloin, missä, kuinka 

kauan, esim. eri työvaiheet) 

Vuorokausiympyrä auttaa asiakasta tarkastelemaan toiminnallista 

tasapainoaan. 
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Työn analyysin täydentäminen PRPP –systeemiin perustuen  

OSA  1 

Vilma 

 

Vilma on 30 -vuotias rekrytointikonsultti. Vilma kokee itsensä uupuneeksi, jonka vuoksi hän on kääntynyt työterveyshuollon puoleen. Vilma on 

tunnistanut itsellään mm. muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Työterveyslääkäri on pyytänyt toimintaterapeutilta työkyvyn arviointia ja lyhyttä 

interventiota työkyvyn tukemiseksi. Toimintaterapeutti auttaa ja kannustaa Vilmaa miettimään mm. omaa arkeaan, työskentelytapojaan sekä 

sitä, miten työssä suoriutuminen helpottuisi. Vilma mm. pitää viikon ajan päiväkirjaa, johon hän kirjaa eri toimintoihin käyttämänsä ajan sekä 

mm. unen määrän ja laadun. Päiväkirja ja toimintaterapeutin tuki auttavat Vilmaa tarkastelemaan arkeaan ja toiminnallis-

ta tasapainoaan strukturoidusti keskittymisvaikeuksistaan huolimatta.   

Toimintaterapeutti havainnoi Vilman työskentelyä sekä haastattelee Vilman esimiestä ja lähintä kollegaa, jonka työtehtävät ovat samankaltai-

sia kuin Vilman. Vilma tunnistaa, että hänellä on erityisiä vaikeuksia rekrytointihaastatteluissa, joissa hänen tulee huomioida ja yhdistellä sa-

manaikaisesi haastateltavan suullisesti antama tieto, tämän tunnetila ja kehon viestit pystyäkseen etenemään haastattelussa ja säätelemään 

tilannetta halutulla tavalla. Toimintaterapeutti ja Vilma simuloivat ja videoivat haastattelutilanteen, koska toiminnan havainnointi todellisessa 

tilanteessa ei ole mahdollista. Videon avulla Vilma tunnistaa itselleen vaikeita tehtäviä ja suoriutumiseen vaikuttavia ympäristötekijöi-

tä. Videon avulla Vilma harjoittelee myös tunnistamaan omia haastattelun esiin tuomia tuntemuksiaan. Jatkossa hän reflektoi säännöllisesti 

omaa toimintaansa haastattelujen jälkeen. Vilma päätyy myös kokeilemaan erilaisia rentoutusmenetelmiä pystyäkseen keskittymään parem-

min haastattelutilanteissa.   

Vilma on myös huomannut, että hänen on vaikea muistaa, mitä haastateltava on sanonut. Hän miettii yhdessä toimintaterapeutin kans-

sa erilaisia muistiinpanotekniikoita haastattelussa esille tulevien yksityiskohtien muistamiseksi. Hän myös kokeilee haastateltavan kuvan liittä-

mistä muistiinpanoihin antamaan visuaalisen vihjeen, jonka avulla hänen on helpompi palauttaa haastattelutilanne mieleen.   

Vilma työskentelee toimintaterapeutin kanssa myös mm. ajanhallintaan liittyvien asioiden parissa. Myös työnkuvaa muokataan yhdessä työn-

antajan, Vilman sekä toimintaterapeutin kanssa tukemaan Vilman työssä jaksamista  
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Keskeistä toipumisorientaation näkökulmalla täydennetyssä analyysissä 

• Toipumisorientaatio antaa täydentävän näkökulman inhimillisen toimin-

nan mallin mukaiseen analyysiin, kun analyysia tehdään yhdessä mielen-

terveyskuntoutujan kanssa. 

• Toipumisorientaation käyttäminen työskentelyssä luo muiden ammatti-

laisten kanssa yhteistä alustaa, jonka kautta toimintaterapeutin asiantun-

temusta mielenterveystyössä voi tuoda esille 

• Oppaan 2. osassa on lyhyesti esitelty toimintaterapeutti Rebeiro-Gruhlin 

laatimat toipumisprosessin vaiheet.  

•  Ohjaa asiakasta itseanalyysiin. 

• Siirry toipumisorientaation teoriaan 

 

 

 Työn analyysin täydentäminen toipumisorientaatioon perustuen 

OSA  1 

Näyttöä toipumisorientaation hyödyntämisestä  työikäisten parissa 

• Synovec , C. E. 201. Implementing Recovery Model Principles as Part of 

Occupational Therapy in Inpatient Psychiatric Settings, Occupational 

Therapy in Mental Health, 31:1, 50-61, 

 

• Gibson, R. W., D’Amico, M., Jaffe, L. & Arbesman, M. 2011. Occupati-

onal Therapy Interventions for Recovery in the Areas of Community 

Integration and Normative Life Roles for Adults With Serious Mental 

Illness: A Systematic Review. The American Journal of Occupational 

Terapy. 65, 247–256. 

Toipumisprosessin vaiheet Rebeiro-Gruhlin mukaan 

• Oireiden helpottuminen 

• Perustarpeiden täyttyminen 

• Itsetietoisuuden saavuttaminen 

• Pääsy mahdollisuuksiin 

• Merkitsevä työ 

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ 

Miten työ tai työympäristö tukee tai estää toipumisen prosessia? 

Onko työssä tekijöitä, jotka saattavat toimia esteenä toipumisen 

edistymiselle? Mitä ne ovat ja ovatko ne muokattavissa? Mitä toi-

menpiteitä tarvitaan esteiden poistumiseksi? 

Millaisessa vaiheessa toipumisprosessia asiakas kokee olevansa ja 

kuinka sen edistymistä voidaan työssä tukea?  

Millainen työ/työympäristö/työtehtävät tukevat asiakkaan toipu-

misprosessia?  

Millaista tukea asiakas kokee saavansa työmahdollisuuksien löyty-

miseen ja työelämään sitoutumiseen?  

Millaisia työhön sitoutumisen esteitä asiakas kokee? 
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Työn analyysin täydentäminen toipumisorientaatioon perustuen 

OSA  1 

TOIVO 

Tukeeko työ ja työympäristö toivoa toipumista kohtaan? Miten? Mik-

si? 

Millainen työ, millaiset työtehtävät, millainen työympäristö tukee asi-

akkaan toivoa toipumista kohtaan? 

KOKONAISVALTAISUUS 

Tukeeko tai estääkö työ asiakkaan kokonaisvaltaista toipumista? 

Onko työ tasapainossa suhteessa asiakkaan muihin 

toimintakokonaisuuksiin?  

Tarjoaako työ sosiaalista yhteisöllisyyttä?  

Mahdollistaako tai estääkö työ asiakkaalle merkityksellisten 

toimintojen toteutumista töissä tai vapaa-ajalla?  

Aiheuttaako työ ristiriitoja asiakkaan muiden 

toimintakokonaisuuksien tai asiakkaan ajatusmaailman kanssa? 

Saako asiakas tarvitsemaansa tukea työhönsä? (Esim. 

työterveyshuollosta, esimiehiltä, työkavereilta, 

kuntoutustyöntekijöiltä...)  

Miten eri tukimuodot on integroitu tukemaan kokonaisvaltaista 

toipumista? 

TOIPUMISEN ERILAISET REITIT 

Tukeeko tai mahdollistaako työ yksilöllistä toipumisprosessia, myös 

mahdollisine takapakkeineen?  

Onko työympäristössä riittävästi ymmärrystä yksilöllistä toipumista 

edistävistä tekijöistä?  

Millä tavalla työstä tai työympäristöstä voitaisiin saada entistä tuke-

vampi yksilöllistä toipumista ajatellen? 

Millainen työ tukisi parhaiten asiakkaan yksilöllistä toipumisproses-

sia? (Esim. työtehtävät, työajat ja työskentelyn määrä, sosiaalinen, 

fyysinen, kulttuurinen ympäristö) 

ITSEOHJAUTUVUUS (person-driven) 

Tarjoaako työ mahdollisuuksia itseohjautuvuuden ja itsemäärää-

misoikeuden toteutumiseen?  

Onko työssä mahdollisuuksia tehdä itse valintoja?  

Millä tavalla työhön voisi lisätä yksilön omaa päätöksentekoa ja ris-

kinottoa sopivassa suhteessa toipumiseen nähden?  

Tukeeko työympäristö asiakkaan itseohjautuvuutta ja riskinottoa? 

Millainen työ tarjoaisi asiakkaalle sopivasti mahdollisuuksia itseoh-

jautuvuuteen ja valinnanmahdollisuuksiin?  

Millaista työtä asiakas toivoisi itse pääsevänsä tekemään?  

Mitä asioita asiakas pitää tärkeänä työssä?  
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Työn analyysin täydentäminen toipumisorientaatioon perustuen 

OSA  1 

VERTAISTUKI 

Tarjoaako työ mahdollisuuksia sosiaaliseen oppimiseen?  

Millaista tukea ja kannustusta asiakas saa työhönsä vertaisiltaan? 

Mahdollistaako työ asiakkaalle kokemuksia avun antamisesta yh-

teisölle ja vertaisille?  Miten? 

Millainen vertaistuki (työyhteisössä tai muualla) edistäisi asiakkaan 

työhön sitoutumista? 

Onko työssä mahdollista/Millaisessa työssä asiakkaan olisi mahdol-

lista saada positiivisia vertaiskokemuksia toipumisensa ja työky-

kynsä tueksi?  

Miten/millaisessa työympäristössä asiakkaan olisi mahdollista löy-

tää positiivinen vertaismalli toipumisensa tueksi?  

KULTTUURI 

Millä tavalla työssä ja työympäristössä on mahdollista huomioida 

asiakkaan kulttuuriset tekijät toipumisen ja työkyvyn näkökulmasta? 

Millainen työ/työympäristö tukisi asiakkaan kulttuurisia tekijöitä par-

haiten?  

KOKEMUKSEN HUOMIOIMINEN  

 

Miten asiakkaan kokemusten (ja mahdollisten traumojen) vaikutuk-

set ymmärretään työyhteisössä/työterveyshuollossa/asiakkaan lä-

hipiirissä? 

Millaisessa työssä ja työympäristössä asiakkaan kokemukset voi-

daan ottaa huomioon siten, että toipuminen edistyy? 

Millaisia aikaisempien kokemusten kannalta huomioitavia riskejä 

työhön ja työympäristöön sisältyy?  

Millä tavalla työympäristö mahdollistaa turvallisuuden ja luotta-

muksen kokemuksia sosiaalisesti, emotionaalisesti ja fyysisesti?  

Millaisia valinnanmahdollisuuksia työ sisältää? 

IHMISSUHTEET 

Millainen asenne työyhteisön jäsenillä/läheisillä/ammattilaisilla on 

asiakkaan toipumista ja työskentelyä kohtaan?  

Millainen tukiverkosto asiakkaalla on töissä?  

Millaista tukea ja kannustusta asiakas saa sosiaalisilta verkostoiltaan 

toipumisensa ja työkykynsä tueksi?   

Miten sosiaaliset suhteet töissä tai asiakkaan muissa toimintakoko-

naisuuksissa tukee uusien toimintastrategioiden löytämistä ja muu-

tosta? 
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Työn analyysin täydentäminen toipumisorientaatioon perustuen 

OSA  1 

KUNNIOITUS 

Millä tavalla työ vaikuttaa asiakkaan ajatteluun itsestään?  

Miten työ ja työympäristö tukee asiakkaan positiivista kuvaa itsestään 

ja pystyvyydestään?  

VAHVUUKSIEN JA OMAN VASTUUNOTON TUKEMINEN 

Millaisia mahdollisuuksia työ tarjoaa asiakkaan vahvuuksien hyö-

dyntämiseen ja taitojen kehittymiseen? Entä vastuunottoon?  

Miten työilmapiiri tukee vahvuuksien käyttämistä, riskin ottamista 

ja vastuunottoa?  

Onko työskentelyilmapiiri turvallinen ja virheitä salliva?  

Kuinka työ tukee/Millainen työympäristö tukee asiakkaan omien 

mielipiteiden esiintuomista? 

Millainen työ ja työympäristö tukisivat asiakkaan vahvuuksien hyö-

dyntämistä ja vastuunottamista? 

 

Toipumista edistävien tekijöiden huomioimisella myös työpaikalla on 

suuri merkitys yksilön toimijuudelle. 
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Työn analyysin täydentäminen toipumisorientaatioon perustuen 

OSA  1 

Aki 

19-vuotias Aki sairastui vuosi sitten masennukseen, jonka jälkeen hän ei ole käynyt töissä eikä koulussa. Sähköasentajan ammattiopinnot jäivät kesken, 

eikä Aki halua jatkaa opintojaan. Hän kokee olonsa jo hieman paremmaksi, mutta sosiaalisten tilanteiden pelko rajoittaa työhön tai opintoihin osallistu-

mista. Aki ei osaa sanoa, mikä ammatti häntä voisi kiinnostaa. Toimintaterapeutille Aki ohjautui nuorten työllistymistä edistävän hankkeen kautta.  

Toimintaterapeutti on ohjannut Akia analysoimaan arkeaan ja konkretisoimaan, milloin sosiaaliset tilanteet tuntuvat hankalilta. Se on auttanut Akia oi-

valtamaan mitkä tekijät saavat hänet ahdistuneeksi. Oivallusten myötä Aki on terapeutin tuella pystynyt rakentamaan ratkaisuja näiden tilanteiden hel-

pottamiseksi. Hän on esimerkiksi osallistunut  nuorille tarkoitettuun toimintaterapiaryhmään, jossa hän pääsee yhdessä vertaistensa kanssa harjoittele-

maan sosiaalisia taitojaan ja jakamaan kokemuksiaan. Ryhmä on tukenut Akin toipumista monin tavoin. Siellä hän on kokenut yhteisöllisyyttä ja vertai-

suutta muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien nuorten kanssa ja saanut myös ystäviä. Hän on saanut positiivisten vertaiskokemusten kautta uskoa 

siihen, että hankalistakin asioista pääsee eteenpäin. Akin kokemus omasta pystyvyydestään sosiaalisissa tilanteissa on taitojen harjoittelun myötä vah-

vistunut.  

Aki on terapeutin tuella myös pohtinut vahvuuksiaan ja taitojaan, kiinnostuksen kohteitaan, arvojaan ja tapojaan. Pohdinnan apuna on käytetty erilaisia 

toiminnallisia menetelmiä kuten Mun stoori– ja Vahvuuskortteja ja kuvakollaasityöskentelyä. Toimintaterapeutti on käyttänyt tiedon keräämiseksi usei-

ta standardoituja menetelmiä, joiden avulla on konkretisoitu esim. Akin toiminnallista historiaa ja sen vaikutuksia tähän hetkeen (OPHI-II). Taitojen arvi-

oinnin apuna on ollut menetelmiä, joiden avulla on voitu strukturoidusti havainnoida Akin työskentelytaitoja ja ympäristön vaikutuksia suoriutumiseen 

käytännön tilanteissa (AWP, AWC, AMPS). Akin pohdinnan ja terapeutin keräämän tiedon pohjalta on yhdessä kartoitettu Akille sopivia alavaihtoehtoja. 

Nyt Aki on aloittanut työkokeilun metallityöpajalla. Työkokeilun aikana Aki ja terapeutti keskustelevat säännöllisesti siitä, miltä työ tuntuu ja millaisesta 

tuesta Aki työstä suoriutumiseksi hyötyy. Aluksi Aki koki työssä olon ahdistavaksi sosiaalisten tilanteiden vuoksi. He juttelivat työpaikan ohjaajan kanssa 

tilanteesta, ja Aki on saanut työpaikalta tukea toipumiselleen. Myös perhe ja kuntoutushenkilöstö ovat kannustaneet Akia. Lisäksi terapiaryhmä on ollut 

merkittävässä roolissa Akin toipumiselle ja työ– ja toimintakyvylle. Akin usko toipumiseensa ja taitoihinsa on vahvistunut. Työstä suoriutumista on hel-

pottanut se, että työtehtäviin on voinut itse vaikuttaa. Jos sosiaaliset tilanteet ovat jonain päivänä tuntuneet erityisen vaikeilta, Aki on voinut luotta-

muksella kertoa tästä ohjaajalleen, ja Akille on järjestynyt tehtäviä, joita hän voi halutessaan suorittaa itsekseen. Aki kertoo työkokeilun aikana pitkästä 

aikaa tunteneensa, että on saamassa elämäänsä järjestykseen.  
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Listaamme alla inhimillisen toiminnan malliin (MOHO) perustuvia arviointi-

menetelmiä, jotka soveltuvat työkyvyn ja työssä vaadittavien taitojen arvi-

ointiin. Osa menetelmistä on saatavilla myös suomeksi. Näiden ohella toi-

mintaterapeutit käyttävät lukuisia, asiakkaan tarpeista lähteviä arviointime-

netelmiä ja valmiustason testejä, jotka antavat täydentävää tietoa asiakkaan 

toimintakyvystä. Kaiken arvioinnin pohjalla toimintaterapeutti käyttää osaa-

mistaan toiminnan ja ympäristön analyysistä. 

 

AWP - Assessment of Work Performance 

AWP:n avulla arvioidaan henkilön motorisia -, prosessi- ja kommunikaatio-

taitoja suhteessa työtehtävän vaatimuksiin. AWP:ssa käytetään samoja tai-

tojen käsitteitä kuin AWC:ssä, joten menetelmillä saatu tieto voidaan yhdis-

tää helposti.  

AWC - Assesment of Work Characteristics 

AWC:n avulla kuvataan työn ominaisuuksia ja taitoja, joita tehtävän tarkoi-

tuksenmukainen ja tehokas suorittaminen vaatii. Menetelmää suositellaan 

käytettäväksi yhdessä AWP -arviointimenetelmän kanssa.  

WEIS - Work Environment Impact Scale 

WEIS:n avulla saadaan tietoa siitä, miten yksilö kokee työympäristön psyko-

sosiaalisten ja fyysisten tekijöiden vaikuttavan hänen kokemukseensa työ-

tyytyväisyydestä, hyvinvoinnista ja työn suorittamisesta. Arviointi koostuu 

teemahaastattelusta ja arviointilomakkeesta. WEIS:n muuttujat on sillattu 

ICF:n kuvauskohteisiin. 

WRI - Worker Role Interview 

WRI:n avulla on tarkoitus tunnistaa, miten psykososiaaliset ja ympäristöteki-

jät vaikuttavat yksilön mahdollisuuksiin jatkaa työssä, palata työelämään tai 

työllistyä. WRI sisältää puolistrukturoidun haastattelun sekä arviointilomak-

keen. WRI:n muuttujat on sillattu ICF:n kuvauskohteisiin.  

VQ - Volitional Questionnaire 

VQ ei ole varsinaisesti työkyvyn arviointiin kehitetty arviointimenetelmä. 

Sillä saadaan kuitenkin yksityiskohtaista ja konkreettista tietoa yksilön tah-

don osa-alueista ja piirteistä ts. millaiseen toimintaan yksilö motivoituu ja 

osallistuu.  

ACIS - Assessment of Communication and Interaction Skills 

ACIS ei ole varsinaisesti työkyvyn arviointiin tarkoitettu menetelmä. Sillä saa-

daan tietoa yksilön taidoista kommunikaation ja vuorovaikutuksen alueilla. 

Arviointi toteutetaan havainnoimalla asiakasta eri toiminoissa.  

 

 Menetelmiä työn analyysiin ja työikäisten toimintakyvyn arviointiin 

OSA  1 

Aiheesta lisää: 

Linköpingin yliopisto: 

https://liu.se/en/research/instruments-for-assessing-work-ability 

Toimintaterapeuttiliitto: 

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia/

tyokyvynarviointi/ 
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TEORIAA JA NÄYTTÖÄ 

OSA 2 
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Tyo n änälyysiä sekä  tyo tehtä vien suunnitteluä jä soveltämistä tehdä ä n 

tyo ho n liittyvä n kuntoutuksen jä tyo hyvinvoinnin yhteydessä  eriläisissä 

tilänteissä. Anälyysiä  voidään hyo dyntä ä  esimerkiksi kuntoutusohjel-

mien suunnittelussä, tyo llistymistä  edistä vissä  toimissä jä tyo ntekijo iden 

siirtojä sekä  tyo ho n päluutä suunniteltäessä (Lysäght 1997, 569; Foster 

& Prätt 2003, 155-156). 

Tyo n änälyysiä  hyo dynnetä ä n tyo päikällä esimerkiksi tilänteissä, joissä 

yksilo illä  on väikeuksiä suoriutuä tyo ssä ä n. Anälyysi äuttää huomioi-

mään tyo ntekijä n tärpeet, kiinnostuksen kohteet sekä  kyvyt suunniteltä-

essä interventioitä, jotkä väikuttävät tyo ntekijä n tyo ssä  suoriutumiseen. 

(Cänelon & Evänder 1997, 151; Foster & Prätt 2003, 155.)  

Toimintäteräpeutit voivät myo s tukeä tyo ho n päläämistä säiräuslomän 

jä lkeen sekä  selvittä ä  mähdollisuuksiä tyo ympä risto n jä -täpojen mu-

käuttämiseen täi siihen, miten yksilo  voi suoriutuä tyo ssä ä n muuttunees-

tä terveydentilästään huolimättä (Foster & Prätt 2003, 155-156). Tyo ho n 

päluuseen tä htä ä vä n kuntoutuksen yhteydessä  toteutetullä tyo n änälyy-

sillä  pyritä ä n lo ytä mä ä n niitä  tekijo itä , joiden ävullä kuntoutujän pälää-

minen tyo elä mä ä n mähdollistuu tyo ntekijä n, tyo pisteen, tyo päikän jä 

koko tyo skentelyorgänisäätion osältä turvällisesti jä väkäästi.  

Tyo tehtä vien jä -ympä risto n änälyysin sekä  yksilo n toimintäkyvyn ärvi-

oinnin käuttä äsiäkäs jä teräpeutti säävät tietoä, jonkä ävullä työn vaati-

mukset ja yksilön kyvyt suoriutua niistä pyritään saattamaan yh-

teen. Tyo n änälyysillä  on päikkänsä myo s ämmättitäutien jä vämmojen 

ennältäehkä isyssä . Se on pohjällä tyo skentelysträtegioiden jä tyo ympä -

risto n uudelleensuunnittelussä silloin, kun tävoitteenä on tyo n turvälli-

suus, muttä myo s tehokkuus jä tyo tyytyvä isyys (Jämes 2011, 234-235, 

243). Tyo n änälyysiä  voidään siis toteuttää yksilo kohtäisesti, jä se on äi-

nä mukänä esimerkiksi toimintäteräpeutin suorittämässä tyo kyvyn ärvi-

oinnissä. Toisinään änälyysin tävoitteet ovät selläisiä, että  änälyysi toteu-

tetään yleisestä  nä ko kulmästä, ei tietyn yksilo n suorittämänä toimintänä. 

Analyysi eri tasoilla 

Tyo tä  voidään änälysoidä monellä eri täsollä. Jämes (2011, 237, 240) 

mukään toimintäteräpeutit änälysoivät tyo tä  tehtävätasolla, toiminto-

tasolla sekä  yksilön ja ympäristön huomioivalla tasolla. Toimintotä-

son änälyysissä  tyo toiminto pilkotään pienempiin tehtä viin jä kuvätään 

niiden suoritusväätimukset. Tehtä vä täson änälyysissä  tehtä vä t pilkotään 

edelleen pienempiin osätehtä viin jä kuvätään niiden jä rjestys jä vääti-

mukset tehtä vä n suorittämisessä. Edellä  mäinittu tieto yhdistyy Fosterin 

jä Prättin (2003, 157) kuväämässä yksilo täson änälyysissä , jossä terä-

peutti ärvioi yksilo n toimintäkäpäsiteettiä, tyo n väätimuksiä tehtä vä tä-

sollä sekä  sitä , kuinkä yksilo  västää tyo n väätimuksiin. Hägedorn (2000, 

233) puolestään kuvää yksilo n jä ympä risto n huomioivän täson sovellus-

änälyysinä , jossä toiminnän jä ympä risto n änälyysit, sekä  yksilo n toimin-

täkyvystä  säätu ärviointitieto niputetään yhteen. 

Tyo n änälyysiä  voidään tehdä  myo s meso- ja makrotasolla. Mäkrotäson 

änälyysillä  kerä tä ä n tietoä kussäkin yhteiskunnässä vällitsevistä sosiääli-

sistä, kulttuurisistä, historiällisistä, täloudellisistä jä läinsä ä dä nno llisistä  

seikoistä, jotkä väikuttävät tyo ho n jä erityisesti pälkkätyo ho n.  

Tehdessä ä n mäkrotäson tyo n änälyysiä  yksittä isen yrityksen täsollä toi-

mintäteräpeutti hänkkii tietoä yrityksen toimiälästä, tuotteistä jä  

Työn analyysi  
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pälveluistä, äsiäkkäistä sekä  yrityksen missiostä. Tietoä voidään hyo dyn-

tä ä  jälkäutettäessä toimintäteräpiäpälvelujä yritykseen. (Foster & Prätt 

2003, 156, 159.) 

Mesotäson tyo n änälyysi tuottää tietoä esimerkiksi yrityksen henkilo s-

to stä , toimipäikoistä, älän tyo kä ytä nno istä  jä tyo turvällisuusäsioistä. 

(em., 157, 159.)  

Toimintaterapeutit tarvitsevat ymmärrystä työn luonteesta yhtei-

sössä ja alaan liittyvän kielen hallintaa voidäkseen kommunikoidä 

tehokkäästi sekä  värmistääkseen interventioiden tehokkuuden jä tärkoi-

tuksenmukäisuuden. (Lysäght 1997, 574; Foster & Prätt 2003, 156). Me-

so- jä mäkrotäson tyo n änälyysien käuttä toimintäteräpeutit säävät itsel-

leen tyo kälujä tyo yhteiso ssä  toimimiseen sekä  tehokkääseen jä tärkoi-

tuksenmukäiseen tyo skentelyyn. Väikkä toimintäteräpeutit eivä t tekisi-

kä ä n lääjojä meso- jä mäkrotäson tyo n änälyysejä , heidä n on kuitenkin 

hyvä  tunnistää eri täsoillä olevien ilmio iden väikutus myo s mikrotäson 

tyo n änälyysiin. Kuvässä 1 esitetä ä n joitäkin esimerkkejä   tyo n änälyysis-

sä  huomioitävistä tyo yhteiso n ympä risto tekijo istä  sekä  niiden vä lisestä  

vuoroväikutuksestä. 

 

 

 

 

 

 

Kuvä 1. Ympä risto tekijo itä  tyo yhteiso n eri täsoillä 

 

 

 Tyo n änälyysi 

OSA  2 



22 

 

Toiminnän änälyysi on välttämätön pohja osallistumisen edistämisel-

le ja toiminnan terapeuttiselle käytölle. Anälyysin käuttä teräpeutti 

tärkästelee yksityiskohtäisesti, kuinkä toiminnän väätimukset jä yksilo n 

täidot suoriutuä väätimuksistä sopivät yhteen, milläistä toimintää voi-

dään milloinkin kä yttä ä  teräpeuttisesti jä kuinkä toimintää, ympä risto ä  

täi yksilo n suoriutumistä voidään mukäuttää, jottä äsiäkkään toimintään 

osällistuminen helpottuu. Kä ytä nno ssä  toiminnän änälyysin ytimessä  on 

äinä tävoitteenä lo ytä ä  sopivuus äsiäkkään täi äsiäkäsryhmä n ominäi-

suuksien jä tärpeiden sekä  toiminnän vä lille (Hägedorn 2000, 59-63.; 

Kielhofner & Forsyth 2009, 92.; Mäckenzie & O’Toole 2011, 3-4) 

Toiminta– ja asiakaskeskeinen analyysi 

Perinteisesti toiminnän änälyysi on ollut tärkkä kuväus tietystä  osätehtä -

vä stä , toiminnostä täi toimintojen ketjustä usein kontekstistään irrotet-

tunä. Se kuvää, kuinka kyseinen toiminta tyypillisesti suoritetaan. 

Toiminnän sisä lto  pilkotään pieniin osiin jä väiheistetään jä sen väätimät 

ympä risto lliset resurssit eritellä ä n. Myo s toiminnästä suoriutumiseksi 

vääditut täidot jä välmiudet eritellä ä n. Tä lläisen toiminnän änälyysin 

keskio ssä  on toimintä. (Hägedorn 2000, 183-217; Mäckenzie & O’Toole 

2011, 8.)  

Uudemmässä toimintäteräpiäkirjällisuudessä on esillä  nä kemys, jonkä 

mukään toiminnän änälysointi irrällään äsiäkkäästä voi ohjätä toteuttä-

mään teräpiää teräpeuttilä hto isesti. (esimerkiksi Mäckenzie & O’Toole 

2011, 8). Nä iden lä hteiden mukään toimintää tulisi äinä änälysoidä tie-

tyn yksilön, ryhmän tai yhteisön näkökulmasta (Kielhofner & Forsyth 

2009, 94; Mäckenzie & O’Toole 2011, 8; Thomäs 2015, 2.). Esimerkiksi 

Thomäs (2015) on sitä  mieltä , että  juuri tä mä  yksilo llisyyden huomioivä, 

holistinen lä hestymistäpä toiminnän änälyysiin erottää toimintäterä-

peutin tekemä n toiminnän änälyysin muiden ämmättikuntien toteuttä-

mistä änälyyseistä. Toimintäteräpeutin toteuttämä, äsiäkäskohtäinen 

toiminnän änälyysi tuo esille ne väätimukset, joitä juuri kyseinen yksilo , 

ryhmä  täi yhteiso  tärvitsee toimintään osällistuäkseen, juuri siinä  kon-

tekstissä, jossä toimintä täpähtuu. (em., 2.)  

Joskus toiminnän änälyysi on tärkoituksenmukäistä toteuttää irrällään 

yksilo stä . Creek (2010, 206, 214-215.) tuo esille, että  toimintoänälyysin 

väiheessä teräpeutti keskittyy toimintoon, ei toimintoä suorittävään yk-

silo o n. Fidler (1999, 47.) kuväilee toimintoänälyysiä  seuräävästi: 

”Toimintoanalyysin tarkoituksena on saavuttaa ymmärrys toiminnon sisäi-

sistä ominaisuuksista ja sen tarkoituksesta, riippumatta toiminnon suorit-

tajasta. Vasta kun tämänkaltainen analyysi on tehty, voidaan havaita toi-

minnon mahdollinen vaikutus yksilöön tai ryhmään”.   

Väikkä yksilo n jä kontekstin huomioivä lä hestymistäpä toiminnän änä-

lyysiin tulee uudemmässä kirjällisuudessä vähvästi esille, myo s tä mä n 

tävän kännättäjien mukään objektiivisellä, ilmän äsiäkästä toteutettäväl-

lä toiminnän änälyysilläkin on päikkänsä. Esimerkiksi tyo ho n liittyviä  

tehtä vä kuväuksiä läätiessään änälysoijä ei otä käntää siihen, kuinkä juuri 

tietty yksilo  voi suoriutuä tehtä vä stä  vään kuväus lääditään siitä  nä ko -

kulmästä, kuinkä toimintä tyypillisesti suoritetään jä mitä  se tekijä ltä ä n 

väätii. Tyo ho n liittyvä ä n kuntoutukseen liittyy usein myo s selläistä teh-

tä vien jä osätehtä vien änälysointiä, jotä toimintäteräpeutin tulee tehdä  

ilmän, että  kuntoutujän häväinnointi kyseisessä  tehtä vä ssä  on mähdollis-

tä. (Jämes 2011, 238-241.)  

Kielhofner jä Forsyth (2009, 92.) kiteyttä vä t nä itä  ämmättikunnän kes-

kuudessä oleviä eriläisiä nä kemyksiä  toteämällä, että  väikkä toimintojen  

Toiminnan ja ympäristön analyysi  
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änälysoiminen jä niiden kä yttä minen osänä teräpiää on toimintäterä-

peutin äinutläätuistä osäämistä, tapoja määritellä toiminnan analyy-

siä on useita, eikä  ämmättikunnän sisä llä  ole yhtä  tärkkää mä ä ritelmä ä  

täi yhteisesti sovittuä toimintätäpää toiminnän änälyysistä  eikä  toiminto-

änälyysistä . Yhteistä  eri mä ä ritelmille on se, että  analyysin ytimessä on 

kysymysten esittäminen toiminnasta. Kysymykset on suunniteltu äut-

tämään änälysoijää ymmä rtä mä ä n, milläistä suoriutumistä toimintään 

sisä ltyy jä milläistä teräpeuttistä potentiääliä toiminnällä voisi ollä. Jos-

kus kysymykset liittyvä t toimintään selläisenään. Toisissä lä hestymistä-

voissä teräpeutti esittä ä  kysymykset tietyn äsiäkkään täi äsiäkäsryhmä n 

nä ko kulmästä.  

Analyysi toiminnan eri tasoilla 

Toiminnän änälyysiä  jäotellään sen mukään, minkä  täson toimintää tär-

kästellään. Toimintä on kä sitteellisen täson termi eikä  toimintää voidä 

häväinnoidä vään toiminnät nä yttä ytyvä t kä ytä nno ssä  toimintoinä. 

(Creek 2010, 68). 

Toimintoanalyysissä nousee esiin toiminnon sisä ltä mien tehtä vien tun-

nistäminen jä toiminnän suorittämiseksi väädittävät täidot. Muitä toi-

mintoänälyysiin liittyviä  komponenttejä ovät mm. toiminnon värsinäi-

nen jä symbolinen merkitys jä sen sosiäälinen jä kulttuurinen tärkoitus jä 

ärvo.  Teräpeutti voi kä yttä ä  toimintoänälyysiä häväitäkseen toiminnostä 

käikki ne osätekijä t, joitä toimintäteräpiän ämmätissä toiminnostä tär-

kästellään täi siinä  voidään keskittyä  niihin osätekijo ihin, jotkä ovät 

oleellisiä tietyn, teräpeutin kä yttä mä n teoriän täi viitekehyksen nä ko kul-

mästä. (Creek 2010, 214.)  

 

 

 

 

Tehtäväanalyysissä toimintä pilkotään komponentteihin, jottä säädään 

yksityiskohtäinen ymmä rrys siitä , miten tehtä vä ssä  suoriutuminen voi-

dään säävuttää. Tehtä vä änälyysi sisä ltä ä  sekvenssi- jä sisä lto änälyysin. 

Sekvenssiänälyysissä  eritellä ä n tehtä vä n väiheet jä mä ä ritellä ä n, milläi-

sessä jä rjestyksessä  ne tehtä vä ssä  esiintyvä t. Myo s äjänkä ytto o n eri väi-

heissä kiinnitetä ä n huomiotä.  Sisä lto änälyysillä  selvitetä ä n, mitä  tehtä -

vä ä n sisä ltyy, miksi jä missä  tehtä vä  suoritetään, mitä  sillä  säävutetään, 

mitä  on onnistunut suoriutuminen, mitä  mäteriäälejä jä vä lineitä  siinä  

tärvitään. (Hägedorn 2000, 193-194.)  
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Toiminnan tasot 

Toiminta (occupätion) on joukko toimintojä, joillä on henkilo -

kohtäinen jä sosiokulttuurinen merkitys, ovät tietyssä  kulttuu-

rissä nimettyjä  jä tukevät yhteiskuntään osällistumistä. Toimin-

nät voidään luokitellä itsestä  huolehtimiseen, tuottävuuteen jä/

täi väpää-äikään.  

 

Toiminnot (äctivity) ovät puolestään tekojen täi tehtä vien 

strukturoitujä särjojä, jotkä muodostävät toimintojä  

 

Tehtävä (täsk) on särjä strukturoitujä väiheitä (joko toimimistä 

täi äjätuksiä), jotkä tä htä ä vä t tietyn tävoitteen säävuttämiseen. 

Tävoite voi ollä tehtä vä ssä  suoriutuminen täi jotäin, mitä  yksilo n 

odotetään tekevä n. 

 

Lä hde: Creek 2010, 25-26. 
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Perus–, vaatimus– ja sovellusanalyysi 

Hägedorn (2000, 170) jäottelee toiminnän änälyysin perus-, väätimus- jä 

sovellusänälyysiin. Jäottelu voi ollä kä ytä nno n tyo n kännältä keinotekoi-

nen. Anälyysiprosessin jäkäminen osätekijo ihin äuttää kuitenkin ymmä r-

tä mä ä n, mistä  nä ko kulmistä toimintää on syytä  tärkästellä.  

Toimintalähtöisessä tehtävätason perusanalyysissä otetään tärkäste-

lun älle tietty äjänjäkso suoriutumisestä, jokä strukturoidään jä väiheis-

tetään. Perusänälyysillä  pyritä ä n joko säämään selville, mitä  tietyssä  ti-

länteessä täpähtuu täi mitä  suoriutuminen kyseessä  olevästä tehtä vä stä  

tyypillisesti sisä ltä ä . (em., 191-192.) 

Vaatimusanalyysissä toimintäteräpeutti tärkästelee toimintää tärkoi-

tuksenmukäisen toimintäteräpiän kä ytä nno n tyo n mällin/viitekehyksen 

mukään. Tä llo in äsiäkäslä hto isesti välittu viitekehys mä ä rittä ä  sen, min-

kä  osä-älueen tekijä t ovät änälyysissä tärkemmän tärkästelun ällä. (em., 

223-225.)  

Sovellusanalyysi on Hägedornin (2000) mukään se väihe änälyysistä , 

jossä perus- jä väätimusänälyysit on toteutettu, yksilo n toimintäkyky on 

ärvioitu jä nä istä  kerä tty tieto kootään yhteen. Sovellusänälyysiin kuuluu 

toiminnällisen profiilin kuvääminen sekä  ärviointitiedon yhteenveto jä 

tävoitteiden äsettäminen. Sovellusänälyysi sisä ltä ä  teräpeuttistä härkin-

tää, tietoä yksilo stä , toiminnästä jä ympä risto stä  sekä  informäätiotä 

ädäptäätion tärpeestä jä lääjuudestä. (em., 233.) Kä ytä nno ssä  sovellus-

änälyysi toimii pohjänä toimintäteräpeuttiselle interventiolle täi se it-

sesä ä n on osä interventiotä. 

Ympäristön analyysi voidään jäkää sisä llo n änälyysiin, väätimus- sekä  

sovellusänälyysiin. Sisä llo n änälyysi sisä ltä ä  objektiivisen häväinnoinnin 

jä kuväämisen västäten kysymykseen, kukä jä mitä  ympä risto ssä  on. Se 

voi sisä ltä ä  änälyysin määntieteellisistä  ominäisuuksistä, orgänismeistä, 

objekteistä, resursseistä, riskeistä  jä etä isyyksistä . Väätimusänälyysi si-

sä ltä ä  ärvion henkilo n kä sityksiin jä kä yttä ytymiseen väikuttävistä teki-

jo istä  esimerkiksi sosiääliset jä kulttuuriset väikutukset, roolit, sä ä nno t 

jä tilännekohtäiset merkitykset. Sovellusänälyysi sisä ltä ä  selläisten ym-

pä risto n elementtien tunnistämisen, joitä tä ytyy muuttää sekä  keinot, 

joillä muutos voidään tehdä . (em., 46.) 

Toimintalähtöinen ja teoriaperustainen toiminnan analyysi 

Toisinään toiminnän änälyysiä luokitellään joko toimintälä hto iseen täi 

teoriälä hto iseen änälyysiin. Tä lläinen käksijäkoisuus voidään nä hdä  osit-

täin tärpeettomänä, sillä  molemmät osätekijä t ovät äinä lä snä .  

 Toiminnän jä ympä risto n änälyysi 
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Kuvä 2. Toiminnän änälyysiä  ohjäävät useät eritäsoiset teoriät. (Koostettu soveltäen 

lä hteitä  Mäckenzie & O’Toole 2010, 27; Cole & Tufäno 2008, 57)  

Teräpeutin tyo tä  ohjää äinä vä hintä ä n toiminnän täi toimintäteräpiän 

tieteeseen perustuvä yleinen viitekehys, nimikkeisto  täi prosessimälli. 

Esim. Occupätionäl Theräpy Präctice Främework (AOTA), toimin-

täteräpiänimikkeisto , OTIPM 

Asiäkäslä hto isesti välittu toimintäkeskeinen 

toiminnän täi toimintäteräpiän kä ytä nno n tyo n 

mälli, esim. MOHO, CMOP-E, PEO 

Kontekstiin sopivä räjä-
tumpi viitekehys, esim. 
kognitiiviset lä hestymis-
tävät, biomekääninen 

mälli jne. 
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Toiminnän änälyysi perustuu aina teoreettisesti ohjautuneeseen 

ajatteluprosessiin toiminnasta. Toimintäteräpeutin tyo skentelyä  oh-

jäävät useät, hierärkkisesti eri täsoillä kulkevät teoreettiset mällit jä vii-

tekehykset, joitä on esitetty kuvässä 2.  Mitä  yksilo llisempä ä  jä yksityis-

kohtäisempää änälyysiä teräpeutti toteuttää, sitä  useämmän täson mälle-

jä teräpeutti kä yttä ä  änälyysinsä tukenä. (Cole & Tufäno 2008, 56, 

Mäckenzie & O’Toole 2011, 26.; Hägedorn 2000, 221).   

Eri mällit ohjäävät toimintäteräpeuttiä huomioimään myo s ympä risto n 

jä kontekstin toiminnän änälyysiä  tehdessä ä n, sillä  toimintään sitoutumi-

nen jä osällistuminen täpähtuvät äinä  jossäkin sosiäälisessä jä fyysisessä  

ympä risto ssä  sekä  kontekstissä. Kontekstillä viitätään kulttuuriseen, 

henkilo kohtäiseen, äjälliseen täi virtuääliseen ympä risto o n.  (AOTA 

2014, 8-9.) Sillä  viitätään myo s ympä risto n jä muiden tekijo iden suhtee-

seen, jokä väikuttää siihen, milläisenä yksilo  kokee tehtä vä n, toimintojen 

täi toiminnän merkityksen jä kuinkä yksilo  tulkitsee täpähtumiä jä toimii 

niiden mukäisesti (Creek 2010, 51). Toiminnän änälyysi yhdessä  ympä -

risto n änälyysin känssä äuttää ymmä rtä mä ä n suoriutumiselle äsetettujä 

väätimuksiä. Ympä risto nä ko kulmää on mähdotontä erottää tehtä vä n 

suorittämisestä täi yksilo n suorituskyvystä  täi –tävoistä, jä kä ytä nno ssä  

niitä  tulisikin tärkästellä sämänäikäisesti. (Hägedorn 2000, 261.)   
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Inhimillisen toiminnän mälli (Model Of Humän  Occupätion, MOHO) on 

lääjästi tutkittu jä lääjässä kä yto ssä  olevä toimintäteräpiän kä ytä nno n 

tyo n mälli. Se on kokonäisvältäinen toimintä– jä äsiäkäslä hto inen mälli, 

jokä tärkästelee toimintään osällistumistä yksilo n sisä isten tekijo iden jä 

ympä risto stä  tulevien ulkoisten tekijo iden dynäämisenä lopputulemänä.  

Mälli ei ole diägnoosilä hto inen, vään sitä  voidään kä yttä ä  lääjästi eriläis-

ten äsiäkkäiden känssä hyvin eriläisissä interventioissä. Mälli soveltuu 

kä ytettä vä ksi niin häästävien toimintäkyvyn räjoitusten känssä kuin en-

nältäehkä isevä ssä kin tyo skentelyssä . (Kielhofner 2009, 149.) Mällin uu-

distettu versio on julkäistu 2017 (Täylor & Kielhofner 2017). 

Mallin osa-alueet 

Inhimillisen toiminnän mällissä yksilo n sisä iset ominäisuudet on jäettu 

kolmeen toisiinsä vuoroväikutuksessä olevään elementtiin: tahtoon, tot-

tumukseen ja suorituskapasiteettiin. Tähto pitä ä  sisä llä ä n yksilo ntoi-

mintään motivoitumiseen liittyviä  osätekijo itä , tottumus sisä ltä ä  yksilo n 

roolit jä rutiinit. Suorituskäpäsiteetti koostuu sekä  objektiivisesti mität-

tävissä olevästä että  subjektiivisesti koetustä suorituskäpäsiteetistä. Si-

sä isten ominäisuuksien lisä ksi toimintään on äinä väikuttämässä ympä-

ristö eri ulottuvuuksineen. Nä iden sisä isten jä ulkoisten tekijo iden väi-

kutuksestä syntyvä ä  toimintää tärkästellään mällissä kolmellä täsollä: 

toiminnallisen osallistumisen tasolla, toiminnallisen suoriutumisen 

tasolla sekä  toiminnallisten taitojen tasolla. Toiminnän käuttä yksilo l-

le muodostuu toiminnallinen identiteetti jä kokemus omästä toimin-

nallisesta pätevyydestä. Nä mä  yhdessä  muodostävät yksilo n toimin-

nallisen adaptaation. (em. 149-150.) Mällin osä-älueiden systeeminen 

väikutus toisiinsä kuvätään kuvässä 3. 

Toimintaan motivoituminen (tahto) 

Toimintaan motivoituminen kuvästää sitä  prosessiä, jonkä käuttä yksi-

lo  välitsee toimintää jä sitoutuu toimintään. Toimintään motivoitumisen 

osä-älue jäkääntuu henkilo kohtäiseen väikuttämiseen, ärvoihin jä mie-

lenkiinnon kohteisiin.  (em. 150.) 

Henkilökohtaisella vaikuttamisella tärkoitetään yksilo n äjätuksiä jä 

tunteitä  omistä kyvyistä ä n jä tehokkuudestään toimijänä. siis yksilo n 

pystyvyyskokemuksiä. Tä hä n sisä ltyy esimerkiksi omien vähvuuksien jä 

heikkouksien tunnistäminen, tävät joillä yksilo  suhtäutuu edessä ä n ole-

viin tehtä viin, esim. itseluottävästi, epä ilevä sti) jä omän suoriutumisen 

ärvioiminen.  (Kielhofner 2009, 150.) 

Arvot  ovät yksilo n uskomuksiä siitä , mikä  on hyvä ä  jä oikein; mitkä  äsi-

ät ovät hä nelle tä rkeitä . Arvojen käuttä tulee nä kyvä ksi yksilo n äjätukset 

siitä , mitkä  toiminnot ovät tekemisen ärvoisiä, kuinkä ne suoritetään jä 

milläiset tävoitteet ovät sitoutumisen ärvoisiä. Omien ärvojen mukäiseen 

toimintään sitoutuminen tärjoää yksilo lle merkityksellisyyden jä yhteen-

kuuluvuuden kokemuksiä. (em. 150.) 

Inhimillisen toiminnan malli (MOHO) 

OSA  2 

Inhimillisen toiminnan mallin perusolettamukset: 

• Yksilo n ominäisuudet jä ulkoinen ympä risto  linkittyvä t dynäämi-
sesti toisiinsä 

• Toimintä heijästää sekä  yksilo n ominäisuuksiä että  ympä risto ä  

• Yksilo n sisä iset tekijä t (esim. täidot, motiivit jä rutiinit) pysyvä t 

yllä  jä muuttuvät toimintään sitoutumisen myo tä  
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Mielenkiinnon kohteet  kuväävät toimintää, joiden käuttä yksilo  kokee 

näutintoä jä iloä. Yksilo n ominäispiirteet väikuttävät mielenkiinnon koh-

teiden syntyyn, jä ne kehittyvä t edelleen näutinnolliseen toimintään si-

toutumisen myo tä . Nä in ollen mielenkiinnon kohteiden kehittyminen on 

riippuväinen yksilo n säätävillä olevistä mähdollisuuksistä sitoutuä toi-

mintään. (em. 150.) 

Toimintään motivoitumisen osä-älue voidään siis nä hdä  yksilo n äjätus-

ten jä tuntemusten kehä nä , jokä heijästää tä mä n pystyvyyskokemuksiä, 

ärvojä jä mielenkiinnon kohteitä. Tä llä  osä-älueellä on merkittä vä  väiku-

tus yksilo n toiminnälliseen elä mä ä n; siihen kuinkä yksilo  nä kee ympä ris-

to nsä  häästeet jä mähdollisuudet, mihin toimintään hä n välitsee sitoutuä 

jä milläisenä hä n omän toimintänsä kokee jä ymmä rtä ä . Se, kuinkä yksilo  

suhtäutuu omään elä mä ä nsä , on päljolti kiinni tähdon osä-älueestä jä 

muutokset toimintäkyvyssä  voivät äiheuttää merkittä viä  muutoksiä tä llä  

osä-älueellä.  Ihminen voi kokeä kädottävänsä kykynsä , hä n ei ehkä  pys-

tykä ä n enä ä  toimimään kuten kokee tä rkeä ksi täi ei sää enä ä  näutintoä 

äsioistä, jotkä ennen kiinnostivät. Kun toimintään motivoitumisen osä-

älue on vä rittynyt negätiivisesti, yksilo  säättää tehdä  pä ä to ksiä , jotkä ko-

rostävät toimintäräjoitteiden väikutustä. Esimerkiksi ävuttomuuden jä 

toivottomuuden tunteet voivät ohjätä yksilo ä  vä lttelemä ä n toimintojä, 

jotkä voisivät vähvistää  itseluottämustä jä kykyjä . Toimintoihin osällis-

tumistä vä lttä mä llä  myo s yksilo n kyvyt suoriutuä toiminnoistä voivät 

heiketä . (em. 150.) 

Tä mä n vuoksi Inhimillisen toiminnän mälliin perustuvät toimintäterä-

peuttiset interventiot keskittyvä t usein toimintään motivoitumisen osä-

älueelle. Osä-älue on olennäinen toimintäteräpiässä myo s siksi, että  terä-

piäprosessi häästää äsiäkkäitä tekemä ä n pä ä to ksiä  toimintään sitoutu-

misestä. (em. 150.) 

Tottumus 

Tottumus sisä ltä ä  ne prosessit, joiden käuttä yksilo  orgänisoi toimin-

täänsä. Tietyissä  konteksteissä täpähtuvien toistojen käuttä syntyy eri-

läisiä täpojä toimiä. Yksilo n omäksumät roolit jä rutiinit ovät väikuttä-

mässä siihen, milläisiksi tävät toimiä muodostuu. (em. 150.) 

Rutiinit ovät opittujä toimintätäpojä, jotkä täpähtuvät suureltä osin äu-

tomäättisesti. Ne liittyvä t vähvästi tiettyihin, yksilo lle tuttuihin ympä ris-

to ihin. Rutiinit väikuttävät siihen, kuinkä yksilo  suorittää pä ivittä isiä  toi-

mintojään, kä yttä ä  äikäänsä jä kä yttä ytyy. (em. 150.) 

Roolit väikuttävät yksilo n identiteettiin jä niihin velvollisuuksiin, joitä 

identiteetti sisä ltä ä . Roolit mä ä rittä vä t suureltä osin, mitä  ihmiset teke-

vä t. Roolit mä ä rä ytyvä t äinä sen sosiäälisen jä rjestelmä n käuttä, johon 

rooli kuuluu (esim. tyo päikkä). Sosiäälisen jä rjestelmä n muiden jä senten 

odotukset mä ä rittelevä t rooliin kuuluviä velvollisuuksiä. Uuden roolin 

oppimiseen sisä ltyy äinä omän identiteetin, eriläisten nä kemysten täi 

äjättelutäpojen sekä  uusien odotusten sisä istä minen kokonäisuudeksi. 

(em. 150-151.) 

Tottumus ohjää yksilo n toimimistä fyysisessä , äjällisessä jä sosiäälisessä 

ympä risto ssä ä n. Nä in ollen, kun esimerkiksi vämmä, säiräus täi ympä ris-

to n olosuhteet häästävät tottumustä, yksilo  voi kokeä  menettä neensä  

suuren osän omän elä mä nsä  jätkuvuudestä jä tuttuudestä. Kun pä ivittä i-

siin toimintoihin ei lo ydy äutomätisoituneitä täpojä, tävänomäistenkin 

tehtä vien suorittämiseen kuluu päljon resurssejä. Tä llo in teräpiän tä r-

keimpä nä  tehtä vä nä  on tukeä uusien rutiinien jä roolien räkentumistä. 

(Kielhofner 2009, 151-152.) 

Inhimillisen toiminnän mälli (MOHO) 

OSA  2 
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Suorituskapasiteetti 

Suorituskäpäsiteetillä tärkoitetään yksilo n sisä isiä  fyysisiä  jä psyykkisiä  

kykyjä , sitä  kuinkä yksilo  kä yttä ä  nä itä  kykyjä ä n jä milläisiksi yksilo  ko-

kee ne toiminnässään. Nä ihin kykyihin ovät väikuttämässä kehon räken-

teet (kuten lihäksiin, luihin, sydä meen jä verisuoniin liittyvä t tekijä t, neu-

rologiset tekijä t) sekä  psyykkiset jä kognitiiviset tekijä t (kuten muisti). 

Nä mä  ovät toimintävälmiuksiä, objektiivista suorituskapasiteettia, 

joiden mittäämiseksi jä ymmä rtä miseksi inhimillisen toiminnän mällin 

rinnälle on syytä  ottää tä ydentä vä  viitekehys. Nä itä  objektiivistä suori-

tuskäpäsiteettiä kuvääviä viitekehyksiä  ovät esimerkiksi biomekääninen 

mälli, motorisen kontrollin mälli, kognitiiviset mällit jä sensorisen integ-

räätion mälli. (em. 152.) 

Inhimillisen toiminnän mälli korostää myo s subjektiivisen suorituska-

pasiteetin merkitystä  toiminnälle. Mitättävissä olevien kykyjen jä väl-

miuksien rinnällä teräpeutin tulee tunnistää sen merkitys, milläiseksi 

yksilo  kokee omän suoriutumisensä jä erityisesti räjoitteet suoriutumi-

sessään.  Usein esimerkiksi eriläisten fyysisten räjoitteiden känssä elä vä t 

ihmiset kokevät itsensä  vierääntuneeksi omästä kehostään, jä tä mä  väi-

kuttää merkittä vä sti osällisuuteen. Toimintäteräpiällä yksilo ä  voidään 

tukeä lo ytä mä ä n uusiä  täpojä suoriutuä ärjen toiminnoistä jä säävuttä-

mään kokemuksellinen yhteys kehoonsä uudelleen. (em. 150.) 

Ympäristö 

Mällin mukään toimintä syntyy äinä yksilo n sisä isten ominäisuuksien 

(tähto, tottumus jä suorituskäpäsiteetti) jä ympä risto n vuoroväikutuksen 

tuloksenä. Ympä risto o n kuuluu ne fyysiset, sosiääliset, kulttuuriset, tä-

loudelliset jä poliittiset tekijä t yksilo n kontekstissä,  jotkä ovät väikuttä-

mässä motivoitumiseen sekä  toiminnän orgänisointiin jä siitä  suoriutu-

miseen. Ympä risto  sisä ltä ä  fyysiset tilät jä esineet, ihmiset sekä  odotuk-

set jä mähdollisuudet osällistuä toimintään. (em. 150.) 

Toiminnan tasot 

Toiminnallisen osallistumisen täsollä tärkästellään sitoutumistä niihin 

tyo n, väpää-äjän sekä  itsestä  huolehtimisen jä kotielä mä n toimintäkoko-

näisuuksiin, jotkä kuuluvät tärkästeltävänä olevään kontekstiin, jä joihin 

sitoutuminen on toivottuä täi vä lttä mä to ntä  hyvinvoinnin kännältä.  Toi-

minnällistä osällistumistä on esimerkiksi tyo ssä  kä yminen, koulunkä yn-

tiin osällistuminen täi kotiäsioistä huolehtiminen. Toiminnällinen osällis-

tuminen pitä ä  sisä llä ä n toiminnallista suoriutumista eriläisistä toimin-

noistä. Esimerkiksi osällistuminen tyo ho n edellyttä ä  suoriutumistä mo-

nistä eri toiminnoistä kuten kiinnostävien tyo päikkojen etsimisestä , tyo -

häkemusten kirjoittämisestä, tyo häästätteluun välmistäutumisestä jä 

eriläisten tyo tehtä vien suorittämisestä. Käikki nä mä  toiminnot sisä ltä vä t 

useitä  tehtä viä  jä osätehtä viä , joiden suorittämiseksi tärvitään toimin-

nallisia taitoja. Toiminnälliset täidot voidään jäkää motorisiin täitoihin 

(kuten värtälon stäbiloiminen jä täivuttäminen, objektien mänipulointi 

kä sissä , nostäminen, objektien siirtä minen), prosessitäitoihin (esim. tär-

koituksenmukäisten objektien välintä jä looginen orgänisointi tilässä, 

tehtä vä n väiheiden oikeä-äikäinen äloittäminen jä lopettäminen) jä  

kommunikointi– jä vuoroväikutustäitoihin (esim. eleet, fyysinen kontäk-

ti, puhe, sitoutuminen yhteistyo ho n toisten känssä, itsensä  esiintuomi-

nen). (KIelhofner 2009, 153.) 

Inhimillisen toiminnän mälli (MOHO) 

OSA  2 



30 

 

Toiminnallinen identiteetti, pätevyys ja adaptaatio 

Toimintään sitoutumisen käuttä jokäiselle yksilo lle on äjän kuluessä 

muodostunut omä toiminnallinen identiteetti; äjätus siitä  mitä  he ovät 

jä miksi häluävät tullä toiminnällisenä olentonä. Toiminnallinen päte-

vyys kuvästää sitä , kuinkä yksilo  kykenee pitä mä ä n yllä  toiminnällisen 

identiteettinsä  mukäistä toiminnällisuuttä. Toiminnallisella adaptaati-

olla eli sopeutumisella kuvätään sitä  prosessiä, jonkä käuttä yksilo  luo 

jä toteuttää positiivistä toiminnällistä identiteettiä ä n. (149-153.) Toisin 

sänoen toiminnällinen ädäptäätio ilmentä ä  käikkeä sitä , miten jä milläi-

seen toimintään yksilo  osällistuu. (em. 149-153.) 

Toiminnalliset narratiivit  

Toiminnalliset narratiivit ovät tä rkeä llä  sijällä mällissä.. Ne ovät yksi-

lo n kokemiä jä esiintuomiä elä mä nkertomuksiä, joiden käuttä yksilo n 

tähto, tottumus, suorituskäpäsiteetti jä ympä risto tekijä t integroituvät 

merkitykselliseksi kokonäisuudeksi. Ne voivät estä ä  täi edistä ä  toimin-

nällistä sopeutumistä. Mikä li yksilo n närrätiivi kuvästää elä mä ä  trägediä-

nä, syitä  ponnisteluun tävoitteiden säävuttämiseksi voi ollä väikeä lo y-

tä ä . Närrätiivin kuvästäessä toivoä jä pärempää tuleväisuuttä yksilo  on 

motivoituneempi tekemä ä n to itä  säävuttääkseen tävoitteensä. Toimin-

nällisten närrätiivien perusteellä voidään ennäkoidä toimintäteräpiä-

äsiäkkäiden tulevää toiminnällistä ädäptäätiotä. On nä ytto ä  siitä , että  

vämmäutumisen, säirästumisen täi muun toimintäkyvyn muutoksen 

myo tä  ihmiset usein kokevät merkittä vä ä  eroä sen vä lillä  milläistä iden-

titeettiä  heidä n toiminnällinen närrätiivinsä heijästää jä mihin he nyt ky-

kenevä t. Toiminnällinen ädäptäätio älkää siitä , miten yksilo  nä kee itsen-

sä  toiminnällisessä närrätiivissään. (em. 2009, 153-154.)  
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Kuvä 3. Inhimillisen toiminnän mälliin pohjäutuvä häväinnollistämiskuvä äsiäkkään känssä tehtä vä stä  

tyo nänälyysistä  Koostettu soveltäen lä hdettä  Kielhofner 2008) Täkäisin tekstiin. 
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Biomekäänisen mällin täuställä olevä teoriä pohjäutuu anatomiaan, fy-

siologiaan ja kinesiologiaan. Mälli selittä ä  hengitys- jä verenkiertoeli-

misto n huomioiden, miten ihmiset tuottävät jä yllä pitä vä t liikettä  toimin-

tojä suorittääkseen. Biomekäniikän keskeisiä  kä sitteitä  ovät nivelten 

liikelaajuus (ränge of motion, ROM), voima (power) sekä  kestävyys 

(enduränce) (Kielhofner 2009, 66-67). 

 

 

Liikelaajuus kä sittä ä  liikkeen suunnän jä kulmät esim. äbduktio-

ädduktio, fleksio-ekstensio, deviäätio, rotäätio jä supinäätio. (Cole & Tu-

fäno 2008, 166). Aktiivisellä liikelääjuudellä tärkoitetään liikkeen lää-

juuttä, jonkä äsiäkäs tuottää itse lihäsvoimää kä yttä en. Pässiivinen liike-

lääjuus puolestään tärkoittää liikkeen lääjuuttä ulkoisen voimän liikuttä-

essä niveltä . (Kielhofner 2009, 66.)  

Kestävyydellä viitätään lihästoiminnän yllä pitoä ävustävään hengitys- 

jä verenkiertoelimisto n toimintään (em., 67). 

Voima on lihästen kykyä  tehdä  tyo tä  liikkeen tuottämiseksi täi stäbiloi-

miseksi. (em., 66).  

 

 

 

Biomekaaninen malli asiakastyössä 

Biomekäänistä mälliä voidään hyo dyntä ä  niiden äsiäkkäiden känssä, joil-

lä on räjoituksiä liikkeissä , voimäntuotossä täi kestä vyydessä . Ongelmät 

voivät johtuä träumästä täi säiräudestä tuki- jä liikuntäelimisto ssä , hen-

gityksessä , verenkierrossä, ä ä reishermostossä täi ihossä. (Kielhofner 

2009, 66.) Mälliä voidään kä yttä ä  ortopedisten äsiäkkäiden sekä  kipu-

Biomekaaninen malli  

OSA  2 

Biomekaanisen mallin perusolettamuksia 

 

1. Tärkoituksenmukäinen jä äsiäkkäälle merkityksellinen toimin-

tä päräntää liikelääjuuttä, voimää jä kestä vyyttä . 

2. Liikelääjuuden, voimän jä kestä vyyden päräntuminen nä kyvä t 

toimintäkyvyn päräntumisenä. 

3. Levon/kuormituksen periääte: kuormitus on tä rkeä ä  toimintä-

kyvyn sä ilymiseksi, muttä kehollä tä ytyy ollä myo s äikää päläu-

tuä jä päräntuä. 

4. Asiäkkään keskushermoston tulee toimiä normäälisti. 

 

Lä hde: Lätellä & Meriäno 2003, xiii-xiv. 

Lihasvoiman arviointiin käytetään 6-tasoista asteikkoa: 

0 - Lihäksessä ei täpähdu lihässupistustä 

1 - Lihäksessä tunnusteltäessä häväittävää lihässupistustä, muttä        

      ei liikettä  päinovoimää västään 

2 - Liike päinovoimä eliminoitunä 

3 - Päinovoimän voittävä liike 

4 - Liike kevyttä  västustä västään koko liikelääjuudellä 

5 - Liike suurellä västuksellä koko liikelääjuudellä 

Lä hde: Hislop, Avers & Brown 2014. 

Täkäisin biomekääniseen 

änälyysiin 
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äsiäkkäiden känssä kuten myo s kä siteräpiässä sekä  yleisissä  lä ä ketie-

teellisissä  ongelmissä kuten myo s sydä nperä isten väivojen kuntoutuk-

sessä. Toimintäteräpeutit hyo dyntä vä t biomekäänistä mälliä mm. ämmä-

tilliseen kuntoutukseen, tyo päikän täi kodin muutosto ihin, ergonomiään, 

ortooseihin jä proteeseihin liittyvien äsioiden känssä tyo skennellessä ä n. 

Mälliä voidään joissäkin täpäuksissä soveltää myo s henkilo ihin, joillä on 

ongelmiä keskushermoston toiminnässä. Pä ä äsiässä mällin soveltäminen 

väätii kuitenkin toimivää keskushermostoä jä kognitiotä, kuten mällin 

perusolettämuksissä kuvätään. (McMillän 2006, 262, 266-267.) 

Toimintäteräpiässä biomekäniikän periäätteitä hyo dynnetä ä n, jottä voi-

täisiin ymmä rtä ä  jä vähvistää toiminnällistä suoriutumistä sekä  hyo dyn-

tä ä  toimintää muutoksen äikäänsäämiseksi liikelääjuudessä, voimässä täi 

kestä vyydessä . Interventiot perustuvät liikkeen jä toiminnällisen suoriu-

tumisen yhdistä miseen. Interventiollä voidään ehkä istä  esimerkiksi vir-

heäsentojen syntymistä  jä yllä pitä ä  olemässä olevää käpäsiteettiä, pä-

läuttää kykyä  liikkuä/liikuttää täi kompensoidä räjoittunuttä liikelää-

juuttä, voimää täi kestä vyyttä . (Kielhofner 2009, 70-77.) 
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Kognitiivinen tiedonkäsittely 

Kognitiolla voidään tärkoittää käikkiä prosessejä, joiden ävullä äistikä-

näviä pitkin tulevä tieto muunnetään, suodätetään, kä sitellä ä n, värästoi-

dään muistiin, päläutetään muististä jä kä ytetä ä n esimerkiksi ongelmän-

rätkäisussä, tävoitteiden äsettämisessä, psykologisten tärpeiden säävut-

tämisessä jä osällistumisessä eri toimintäkokonäisuuksiin (Levy 2011, 

93-94). Kognition väjävuudet voivät väikuttää häitällisesti tärkkäävuu-

teen, hähmottämiseen, tunnistämiseen, muistiin, ärvostelukykyyn, oppi-

miseen jä ongelmänrätkäisuun toiminnän äikänä. (Chäppäro & Ränkä 

2011, 148). 

Kognitiivisissa tiedonkäsittelyteorioissa kuvätään tiedonkulkuä väi-

heittäisenä virtänä älkäen tiedon västäänottämisestä eri äistien käuttä. 

Tieto tällennetään jä värästoidään uudelleen, sitä  orgänisoidään kä yttä en 

eriläisiä ongelmänrätkäisu- jä pä ä to ksentekosträtegioitä. Lopultä tiedon 

pohjältä muodostetään väste. Tiedonprosessointijä rjestelmä ä  kontrolloi 

toiminnänohjäusjä rjestelmä , jollä on käksi pä ä tehtä vä ä : tietoisuus täi-

doistä, strätegioistä jä resursseistä, joitä tärvitään tehtä vien suorittä-

miseksi sekä  tietoisuus itsesä ä telyn strätegioistä, joiden ävullä monito-

roidään äjätteluprosessejä jä sopivien strätegioiden kä yttä mistä , kun 

prosessointi ei etene sujuvästi (Chäppäro 2017, 148, 192). 

Kognitiivinen tiedonkäsittelymalli on ollut vällitsevä yleinen kä sitteel-

linen viitekehys kognitioon liittyvä n tutkimuksen täuställä. Mälliä on 

hyo dynnetty kognitiivisten väjävuuksien tutkimisessä, jä se selittä ä  myo s 

oppimistä. (Levy 2011, 93, 95.) Kognitiivisen tiedonkä sittelymällin sovel-

tämisen edellytyksenä  on ymmä rrys siitä , että  toiminnallinen suoriutu-

minen vaatii tarkoituksenmukaista tiedonkäsittelyä. Suoriutumisen 

ongelmiä ilmenee silloin, kun jossäin väiheessä tiedonkä sittelyä  on pysy-

viä  virheitä . (Chäppäro & Ränkä 2011, 148-149.) 

Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis 

Chäppäro jä Ränkä ovät kehittä neet kognitiiviseen tiedonkä sittelyteori-

ään pohjäutuvän menetelmä n, Perceive, Recäll, Plän änd Perform System 

of Täsk Anälysis (PRPP), toiminnän änälyysiin. Siinä  keskitytä ä n toimin-

nan ja kontekstin vaatiman kognition analyysiin toiminnän häväin-

noinnin käuttä. (Chäppäro & Ränkä 2011, 147). PRPP -systeemiä  on kä y-

tetty tuloksellisesti esimerkiksi äivovämmän sääneiden kuten myo s skit-

sofreniää säirästävien äikuisten känssä. (Aubin, Chäppäro, Ge linäs, Stip & 

Räinville 2009; Nott, Chäppäro & Heärd 2009) Sitä  on hyo dynnetty myo s 

oppimisväikeuksistä kä rsivien lästen känssä (Chäppäro 2017, 205). 

PRPP:n käsitteet 

Chäppäro jä Ränkä esittä vä t PRPP -jä rjestelmä n kä sitteet kuvässä 4 (sivu 

35), jossä sisimmä llä  kehä llä  on kuvättu 4 tiedonkä sittelyn ulottuvuuttä: 

havaitseminen (perceive), muistaminen (recäll), suunnittelu (plän) 

sekä  suoriutuminen (perform). Nuolet kuväävät nä iden ulottuvuuksien 

vä listä , tiedonkä sittelyteorioiden mukäistä, moniväiheistä tiedonkulkuä. 

Ulottuvuudet jäetään edelleen äläkätegorioihin, jotkä kuvätään keskike-

hä llä . Uloimmällä kehä llä  kuvätään häväittävissä oleviä kä yttä ytymisen 

muotojä, jotkä kuvästävät toimintojen suorittämiseen tärvittäviä tiedon-

kä sittelysträtegioitä. Kä sitteet ohjäävät toiminnän häväinnointiä, jonkä 

tärkoituksenä on selvittä ä , kuinkä tehokkäästi äsiäkäs kykenee proses-

soimään tietoä kyseisen toiminnän, ympä risto n jä kontekstin väätimällä 

tävällä. (Chäppäro & Ränkä 2011, 151-152) 

Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis (PRPP)  
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Perceive, Recäll, Plän änd Perform System of Täsk Anälysis (PRPP) 

Kuvä 4. PRPP—jä rjestelmä n keskeiset kä sitteet jä niiden vä linen vuoroväi-

kutus. Kuvä on julkäistu Christine Chäppäron jä Judy Ränkän luvällä. 
Täkäisin PRPP -änälyysiin 
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PRPP –systeemin soveltaminen käytännössä 

PRPP -systeemiä  hyo dynnettä essä  jokäpä ivä isissä  toiminnoissä suoriu-

tuminen pilkotään ensin väiheisiin toiminnässä ilmenevien virheiden 

tunnistämiseksi jä nimeä miseksi. Toisessä väiheessä keskitytä ä n tehtä -

vä n väätimiin tiedonkä sittelysträtegioihin kognitiivisen toiminnän änä-

lyysin ävullä. Kä ytä nno ssä  tä mä  tärkoittää useiden ärviointimenetelmien 

hyo dyntä mistä  tehtä vä ssä  suoriutumisessä tärvittävien kognitiivisten 

prosessien kuväämiseksi. (Chäppäro 2017, 194) Chäppäro jä Ränkä 

(Chäppäro 2017) viittäävät ärviointimenetelmistä  mäinitessään Militel-

lon jä Huttonin (1998) kuväämään sovellettuun kognitiiviseen tehtä vä -

änälyysiin (ACTA), jokä sisä ltä ä  äsiäntuntijätäson henkilo n häästättelujä 

sekä  tyo n simulointiä tyo ssä  väädittävien kognitiivisten strätegioiden 

selvittä miseksi.  
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Perceive, Recäll, Plän änd Perform System of Täsk Anälysis (PRPP) 

Aiheesta lisää: 

 

PRPP System of Täsk Anälysis -menetelmä stä  teoksessä: 

Mäckezie L. & O’Toole G. 2011. Occupätion Anälysis in Präctice. 

 

Kognitiivisestä tiedonkä sittelystä  teoksessä: 

Kätz, N. 2011. Cognition, Occupätion, änd Pärticipätion Across the 

Life Spän. Neuroscience, Neurorehäbilitätion, änd Models of Inter-

vention in Occupätionäl Theräpy. 

 

PRPP:n perusolettamuksia 

1. Tiedon kä sittelyyn jä kä yttä miseen tehtä vä n suorittämisen äi-

känä väikuttävät yksilo n prosessointikäpäsiteetti jä tehtä vä n 

sekä  kontekstin tiedonprosessoinnille äsettämät väätimukset.  

2. Kognitiivisten strätegioiden kä ytto ä  voidään häväinnoidä ärjen 

toiminnässä.  

3. Toiminnällistä suoriutumistä voidään päräntää opettämällä 

kognitiivisten strätegioiden kä ytto ä .  

 

Lä hde: Chäppäro, C. 2017, 190. 

Näyttöä PRPP:n  hyödyntämisestä toimintaterapiassa 

 

Aubin, G., Chäppäro, C., Ge linäs, I., Stip, E. & Räinville C. 2009. Use 

of the Perceive, Recäll, Plän änd Perform System of Täsk Anälysis 

for persons with schizophreniä: A preliminäry study.  Austräliän 

Occupätionäl Theräpy Journäl 56, 189-199. 

Nott, M., Chäppäro, C. & Heärd R. 2009. Reliäbility of Perceive, Re-

cäll, Plän änd Perform System of Täsk Anälysis: A criterion-

referenced ässessment. Austräliän Occupätionäl Theräpy Journäl 

56, 307-314. 
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Toipumisorientäätio (recovery model, recovery orientätion, recovery 

process, recovery) on mielenterveystyo ssä  kä ytetty teoreettinen viiteke-

hys, jokä tä htä ä  toipumisprosessin edistä miseen jä ihmisen vältäistumi-

seen. Viitekehys on säänut älkunsä mielenterveyskuntoutujiltä, jä ver-

täistyo skentelystä  se on levinnyt lääjään ämmätilliseen kä ytto o n mo-

niämmätillisesti. (Kelly, Lämount & Brunero 2010,129-130.) Mielenter-

veydellisestä  toipumisestä puhuttäessä ei tärkoitetä kliinistä  toipumistä 

täi säiräudestä päräntumistä, vään se on yksilo n kokemä prosessi, jonkä 

myo tä  hä n vältäistuu elä mä ä n tä ysipäinoistä jä merkityksellistä  elä mä ä  

häästeistä huolimättä (Richärds 2014, 21). Toipumisen myo tä  yksilo  

mä ä rä ytyy vä hemmä n säiräuden täi pätologiän jä enemmä n yksilo llisten 

tärkoitusten, voimääntumisen jä elä mä nhällinnän sekä  merkitykselliseen 

toimintään osällistumisen käuttä (Krupä 2014, 565). 

Toipumisorientäätion nä ko kulmä MOHO:n rinnällä voi tärjotä änälyysiin 

tä ydentä vä n nä ko kulmän, kun tyo skennellä ä n mielenterveystyo n kon-

tekstissä. Se voidään nä hdä  tyo skentelyssä  säteenvärjoterminä  tietyille, 

mielenterveystyo ssä  erityisen merkittä ville ärvoille jä toimintätävoille. 

Inhimillisen toiminnän mälli syventä ä  ymmä rrystä  tekijo istä  nä iden är-

vojen jä periäätteiden täuställä. MOHO myo s tärjoää tyo kälujä interventi-

oille. Toipumisorientäätion ottäminen mukään tyo skentelyyn tärjoää 

yhteistä  keskusteluälustää muiden toipumisorientäätion nä ko kulmää 

hyo dyntä vien ämmättiläisten känssä. Nä in ollen se voi toimiä älustänä 

toimintäteräpeuttien osäämisen tunnistämiselle mielenterveystyo ssä . 

(AOTA 2016, Model of Humän Occupätion 2010. ) 

 

 

Toipuminen prosessina 

Yhden mällin toipumisen prosessistä esittelee känädäläinen toimintäte-

räpiän mäisteri jä terveystieteiden tohtori Kären Rebeiro-Gruhl. Hä n nä -

kee toiminnällisen oikeudenmukäisuuden ensisijäisenä edellytyksenä  

mielenterveydelliselle toipumiselle. Tutkimustensä jä kliinisen tyo sken-

telynsä  pohjältä hä n toteää, että  mielenterveyskuntoutujät jä ä vä t kuiten-

kin usein ilmän toiminnällisiä mähdollisuuksiä. Kuntoutujät kokevät toi-

minnällistä vierääntumistä, märginälisäätiotä jä depriväätiotä ympä ris-

to stä  tulevien osällistumisen esteiden vuoksi. (Rebeiro-Gruhl 2014, 103-

133.) 

Rebeiro-Gruhlin esittä mä  toipumisen prosessimälli pohjää suorään mie-

lenterveyskuntoutujien kokemuksiin siitä , mitkä  tekijä t ovät edistä neet 

täi estä neet mielenterveydellistä  toipumistä. Mällin mukäisesti toipumi-

sessä voidään nä hdä  kuusi väiheittäistä toipumisen mähdollistäjää: oirei-

den helpottuminen, perustärpeiden tä yttyminen, itsetietoisuuden sää-

vuttäminen, pä ä sy mähdollisuuksiin jä merkitsevä  tyo . Olennäisin toipu-

misen edistymiseen väikuttävä tekijä  jokäisessä mällin väiheessä on äm-

Toipumisorientaatio  
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Toipumisprosessin vaiheet 

• Oireiden helpottuminen 

• Perustärpeiden tä yttyminen 

• Itsetietoisuuden säävuttäminen 

• Pä ä sy mähdollisuuksiin 

• Merkitsevä  tyo  
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mättiläisten äsenne. Siinä  missä  toivoä ilmentä vä  tuki on vä lttä mä to n 

tekijä  toipumisen edistymiselle, ämmättiläisten negätiivinen äsenne mie-

lenterveyskuntoutujän toimijuuttä kohtään on suurin este toipumiselle.  

(Rebeiro-Gruhl 2014, 103-133.) 

Toipumisen älkuväiheen tä rkein tävoite on oireiden helpottuminen. 

Oireiden helpottumisellä ei tärkoitettu oireistä päräntumistä täi niiden 

hällintää, muttä lä ä kkeellinen oireiden helpottuminen koettiin olen-

näiseksi tekijä ksi toipumisprosessin kä ynnistymiselle jä toimintään si-

toutumiselle. (em. 103-133.) 

Perustarpeiden täyttyminen sisä ltä ä  esimerkiksi fyysiseen jä emotio-

nääliseen turvällisuuteen, äsumiseen, itsestä  huolehtimiseen jä muihin 

elä mä n vä lttä mä tto myyksiin liittyviä  tekijo itä . Myo s tyo llisyydellä  on 

todettu olevän merkittä vä  väikutus yksilo n fyysiseen, sosiäälisen jä 

psyykkiseen terveyteen. Toipumisorientäätion mukäisessä toiminnässä 

pyritä ä n tukemään äsiäkkään osällistumistä omän elä mä nsä  toimintoi-

hin sen käikillä osä-älueillä. Rebeiro-Gruhlin mukään mielenterveyskun-

toutujät kokevät usein ensimmä isenä  toiminnällistä märginälisäätiotä 

tä llä  osä-älueellä. (em. 103-133.) 

Kolmäs toipumisen mähdollistäjä mällissä on itsetietoisuuden saavut-

taminen. Itsetietoisuuden säävuttäminen voidään nä hdä  risteyskohtänä 

toipumiselle. Itsetietoisuuden käuttä yksilo  voi kä ydä  lä pi jä hyvä ksyä  

tilänteensä. Tä hä n väiheeseen liittyy usein toivon lo ytä mistä  omästä it-

sestä ä n. Yksilo n äjätukset suuntäutuvät enemmä n tuleväisuuteen jä vä -

hemmä n omiin menneisiin kokemuksiin täi säiräuteen. Yksilo t lo ytä vä t 

täpojä pä ä stä  yli menneestä  jä kokevät olevänsä hyvä ksyttyjä , kokonäis-

vältäiseen elä mä ä n pystyviä  ihmisiä  säiräudestä huolimättä. Suurimpiä 

esteitä  itsetietoisuuden säävuttämiselle oli Rebeiro-Gruhlin tutkimukses-

sä yksilo lliset äsenteet, ymmä rryksen puuttuminen toipumisen mähdolli-

suudestä, tiedon puute toipumisestä jä sen edistä misestä  sekä  epä onnis-

tuneet siirtymä t edellisissä  toipumisen mähdollistämisen väiheissä. Tut-

kimuksen kohderyhmä  piti positiivistä vertäismälliä tä rkeä llä  sijällä tä -

mä n väiheen onnistumiselle. (em. 103-133.) 

Seuräävä toipumisen väihe mällissä on pääsy mahdollisuuksiin. Mie-

lenterveyskuntoutujän on usein väikeä lo ytä ä  tärjollä olevien mähdolli-

suuksien luo. Mähdollisuuksiin pä ä syä  väikeuttää mielen säiräuden mu-

känään tuomä stigmä sekä  eriläisten pälveluiden jä ohjelmien monimut-

käiset sokkelot jä rjestelmä ssä . Toipumisorientäätion mukäisessä toimin-

nässä vertäisten jä ämmättiläisten tuki oikeiden pälveluiden luo lo ytä mi-

sessä  jä ensimmä isten kontäktien luomisessä on tä rkeä ä . (em. 103-133.) 

Tutkimuksen kohderyhmä  koki merkityksellisen työn olevän toipumi-

sen viimeinen väihe. Silti he nä kivä t tyo n jonäin säävuttämättomissä ole-

vänä. Kuntoutujät eivä t lo ydä  to itä , heille ei tärjotä to itä  säiräutensä 

vuoksi, jä heitä  jopä kielletä ä n tyo skentelemä stä . Rebeiro-Gruhl toteää 

tyo n terveysväikutuksille olevän lääjästi tutkittuä nä ytto ä  niin fyysiseen 

kuin psyykkiseen terveyteen liittyen. Tyo ssä  kä yvä t ihmiset ovät fyysi-

sesti jä psyykkisesti terveempiä . Hä n viittää myo s Känädän terveysminis-

terio n tutkimuksiin siitä , että  mielenterveyden säiräuksiä omäävistä ih-

misistä  tyo ssä  kä yvä t kä yttä vä t vä hemmä n pälveluitä jä säirääläjäksojä 

kuin tyo tto mä t. (sämä 113-114.) Kun myo s mielenterveyskuntoutujät 

itse kokevät tyo n olevän tä rkeä ä  heidä n toipumiselleen, tulee tyo elä -

mä ä n pä ä syn jä tyo kyvyn yllä pitä misen tukeminen ollä mukänä toipu-

misorientäätion mukäisessä toiminnässä silloin, kun se on äsiäkkäälle 

merkityksellistä . (em. 103-133.) 
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AOTA (The Americän Occupätionäl Theräpy Associätion) viittää Yhdys-

vältäin pä ihde- jä mielenterveyspälveluvirästo SAMHSA:n mä ä rittelemiin 

kymmeneen toipumistä ohjäävään periäätteeseen, jotkä pälveluntärjo-

äjän tulee huomioidä tärjotäkseen toipumisorientäätion mukäisiä pälve-

luitä. (AOTA 2016,  SAMHSA 2012.) Nä mä  periäätteet on esitetty kuvässä 

5. Oppäässä kä ytetä ä n nä itä  toipumisen osä-älueitä pohjänä toipumis-

orientäätion huomioivälle tyo n änälyysille.  

 

 

 

 Toipumisorientäätio 
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