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Abstract
The purpose of my study was to outline the criteria of good mental health work by analysing the views
of both clients and staff of a mental health service. By 'mental health work', I mean here the kind of
mental health work referred to in Mental Health Act (1160/90). 'Good' is an evaluative concept, which
can be replaced by other concepts, depending on the context. I did not intend to examine the semantic
content of 'good', but rather aimed to elucidate the attributes assigned by my informants to 'good
mental health work'. I outlined the criteria of good mental health work based on the following two
research tasks: to describe the views of the clients of a mental health service concerning good mental
health work, and to describe the views of the staff of a mental health service concerning good mental
health work. By 'criteria', I mean attributes, characteristics or crucially distinctive features as well as
grounds of evaluation.
The informants consisted of 27 clients and 14 staff members of a mental health service. The staff
members had different professional backgrounds, but included no doctors. The informants were
recruited by means of convenience sampling. The approach was phenomenographic. I interviewed all
enrolled clients and staff members individually 1-3 times with a technique that was partly thematic
and partly unstructured. I started all interviews in accordance with the phenomenographic approach
I had chosen by asking the informants to tell their views of good mental health work. I analysed the
sets of research data separately in accordance with the phenomenographic approach. My findings
consist of the categorised views of my informants concerning good mental health work and the
combined generic categories. In the theoretical part of the dissertation, I discuss the following topics
based on the relevant literature: mental health work, promotion of mental health, prevention of mental
health problems and the examination, treatment and rehabilitation of patients suffering from mental
illness and mental health disorders as well as mental health work as a good service and professional
activity. I classified the informants' views based on the principles presented in the literature.
I set up two generic categories, which represent clients' notions of good mental health work. I
labelled these generic categories "professional workers help" and "doing things together helps"
According to the generic category "professional workers help", the essential characteristic of good
mental health work is that professional workers help clients who have problems. The helping methods
consist of discussions, medication and information about mental health problems provided to family
members. In the generic category "doing things together", the key property of good mental health
work is co-operation with other people in a similar life situation. Co-operation may consist of sharing
experiences through discussions, being together, going on excursions or doing things together in
places where people with mental health problems can meet.
I set up four generic categories and two categories, which represent mental health worker' motions
of good mental health work. According to the generic categories, the essential criteria of good mental
health work are a confidential therapy relationship, the patient's holistic control of their life situation,
implementation of treatment regimens and implementation of therapies. The workers perceived the
content of mental health work to consist of both preventive and corrective mental health work or
merely corrective mental health work. The prerequisites of good mental health work were included
into two categories: first, community focus and gradation of mental health service systems and,
second, education, teamwork and mentoring.
I extracted the criteria of good mental health work and their value basis from the categories and
generic categories I had set up.

Keywords: health care staff, mental health work, phenomenography, values

Kokko, Seija, Mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiä
hyvästä mielenterveystyöstä. Arvoteoreettinen näkökulma mielenterveystyöhön
Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto, PL 5300, 90014 Oulun yliopisto
2004
Oulu, Finland

Tiivistelmä
Tutkimukseni tavoitteena oli tuottaa hyvän mielenterveystyön kriteerit mielenterveystoimiston
asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksistä. Mielenterveystyöllä tarkoitan tutkimuksessani
mielenterveyslain (1160/90) mukaista mielenterveystyötä. Hyvä on arvokäsite, joka voidaan
kontekstista riippuen korvata muilla käsitteillä. Tässä tutkimuksessa en tutki sinänsä käsitettä hyvä
vaan olen kiinnostunut siitä, miten tutkimuksessa mukana olevat ymmärtävät käsitteen hyvä
mielenterveystyö. Hyvää mielenterveystyötä koskevat kriteerit olen muodostanut kahden
tutkimustehtävän perusteella. Tutkimustehtävinäni on kuvata mielenterveystoimiston asiakkaiden
käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä ja kuvata mielenterveystoimiston työntekijöiden käsityksiä
hyvästä mielenterveystyöstä. Kriteerillä tarkoitan tuntomerkkiä tai tunnusmerkkiä tai ratkaisevaa ja
muista erottavaa ominaisuutta sekä arviointiperustetta.
Tutkimuksessa oli mukana yhden mielenterveystoimiston 27 asiakasta ja 14 työntekijää.
Työntekijät olivat eri ammattiryhmistä; yhtään lääkäriä ei kuitenkaan osallistunut tutkimukseen.
Tutkimuksessa mukana olevat valitsin harkinnanvaraisesti. Olen toteuttanut tutkimuksen
fenomenografista lähestymistapaa soveltamalla. Haastattelin tutkimuksessa mukana olleita
asiakkaita ja työntekijöitä 1-3 kertaa yksitellen tavalla, joka voidaan sijoittaa teemahaastattelun ja
avoimen haastattelun välimaastoon. Aloitin kaikki haastattelut valitsemani fenomenografisen
lähestymistavan mukaisesti pyytämällä tutkimuksessa mukana olevaa kertomaan käsityksensä
hyvästä mielenterveystyöstä. Olen analysoinut tutkimusaineistot erillisinä aineistoina
fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti. Tutkimustuloksina esitän tutkimuksessa mukana
olleiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat kategoriat eli käsitystyypit sekä näitä
yhdistämällä muodostamani ylätason kategoriat.
Tarkastelen teoriaosassa mielenterveyden edistämistä, mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä
sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä
mielenterveystyötä hyvänä palveluna ja professionaalisena toimintana. Olen hyödyntänyt kyseistä
kirjallisuutta erottaessani käsitystyyppejä toisistaan.
Asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielentrveystyöstä kuvaavat kaksi ylätalon kategoriaa. Nämä
ylätason kategoriat olen nimennyt seuraavasti: ammattitaitoiset työntekijät auttaa ja yhdessä
toimiminen auttaa. Ammattitaitoiset työntekijät auttaa -ylätason kategorian mukaan olennaista
hyvässä mielenterveystyössä on, että ammattitaitoiset työntekijät auttavat vaikeuksiin joutuneita
asiakkaitaan. Auttamismenetelmiksi mainitaan keskustelut, lääkehoito ja perheenjäsenille tarjottava
tieto mielenterveysongelmista. Ylätason kategorian yhdessä toimiminen auttaa mukaan olennaista
hyvässä mielenterveystyössä on yhteistoiminta muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Yhteistoiminta voi olla kokemusten jakamista keskusteluissa, yhdessä olemista retkillä tai yhdessä
toimimista mielenterveydellisiä ongelmia omaaville tarkoitetuissa kokoontumispaikoissa.
Työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat neljä ylätason kategoriaa sekä
kategoriat, jotka kuvaavat käsitystä mielenterveystön sisällöstä ja edellytyksistä.Ylätason
kategorioiden mukaan olennaista hyvässä mielenterveystyössä on joko luottamuksellinen
hoitosuhde, potilaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen järjestäminen, hoito-ohjelmien
toteuttaminen tai terapiamuotojen toteuttaminen. Mielenterveystyön sisällöksi työntekijät
ymmärtävät joko sekä ehkäisevän että korjaavan mielenterveystyön tai pelkästään korjaavan
mielenterveystyön. Hyvän mielenterveystyön edellytyksiä kuvaavat kaksi kategoriaa, joissa toisessa
edellytyksiksi ymmärretään mielenterveystyön palvelujärjestelmän avohoitokeskeisyys sekä
porrasteisuus ja toisessa koulutus, tiimityö ja työnohjaus.
Hyvää mielenterveystyötä kuvaavat kriteerit ja niiden arvoperustan olen tulkinnut muodostamieni
kategorioiden ja yläkategorioiden pohjalta.

Asiasanat: arvot, fenomenografia, mielenterveystyö, terveydenhuoltohenkilöstö

Esipuhe
Tutkimusprosessini nyt päättyessä on aika kiittää monia henkilöitä, jotka ovat osaltaan
mahdollistaneet tämän tutkimukseni.
Ajattelen kiitollisena jokaista tutkimukseeni osallistunutta asiakasta. Elämänne vaikeuksien keskellä te olitte valmiit antamaan aikaanne ja paneutumaan haastatteluissa tutkimukseni aihepiiriin. Tällä tavoin osoititte arvostuksenne sekä tätä tutkimusta että yleensä
tutkimustyötä kohtaan. Ilman teitä tämä tutkimus ei olisi ollut mahdollinen. Lämpimät kiitokset.
Muistan kunnioituksella teitä tutkimuksessani mukana olleet mielenterveystoimiston
työntekijät, jotka olitte valmiit jakamaan kanssani ajatuksenne hyvästä mielenterveystyöstä. Te olitte paneutuneet haastatteluni aihepiiriin jo etukäteen ja näin osoititte arvostavanne tutkimustani. Arvostuksenne rohkaisi ja kannusti. Opin teiltä jokaiselta paljon
nykyisestä mielenterveystyöstä opetustyötäni varten. Kaikesta tästä kiitän teitä jokaista
lämpimästi.
Sain tutkimustyöni ohjaajiksi professori Arja Isolan ja dosentti Merja Nikkosen. Kiitän
teitä molempia monivuotisesta ohjauksesta, jolle on ollut ominaista tilan antaminen opiskelijan omalle ajattelulle, kannustavuus ja joustavuus. Te piditte minusta huolta myös muutoin: suositustenne myötä sain apurahan voidakseni tehdä kokoaikaisesti tutkimusta. Kiitos
vaivannäöstänne. Vielä haluan kiittää sinua Arja siitä, että muistutit opinnäytetyöprosessin
rajallisesta kestosta. Sinua Merja kiitän siitä, että muistutit minua levon ja vapaa-ajan merkityksestä. Toivon omaksuneeni jotain tavastanne ohjata ja aion hyödyntää sitä omassa
ohjaustyössäni ammattikorkeakoulussa.
Tutkimukseni esitarkastajina ovat toimineet LT, YTT, dosentti Jorma Laitinen ja TtT,
dosentti Maritta Välimäki. Sinua Jorma kiitän kannustavista sanoistasi mutta ennen kaikkea perusteellisesta ja selkeästä palautteestasi, joka olennaisella tavalla auttoi selkiyttämään tutkimukseni arvoteoreettista luonnetta.
Sinua Maritta kiitän palautteestasi, joka auttoi minua selkiyttämään tutkimustani käsitteellisesti ja rakenteellisesti, mikä muokkasi tutkimusraporttia näin lukijaystävällisemmäksi.
Tutkimusraporttini eri versioita on alusta saakka huolellisesti ja paneutuen lukenut myös
opettajakollegani, YM, psykologi Pirkko Pietilä. Kiitän sinua Pirkko monista rakentavista
ja tutkimukseni ydintä selkeyttäneistä kommenteistasi. Kiitän sydämellisesti myös opinto-

jani kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta ja arvostuksesta. Sanasi ovat antaneet voimia
arkiseen aherrukseen. Työyhteisöni muista jäsenistä haluan erityisesti kiittää Sannaa, Raijaa, Päiviä, Marjutia, Marjaa, Kaijaa ja Hannua. Te olette kiinnostuneesti seuranneet opintojeni etenemistä. Teillä jokaisella oli aina myös aikaa kuunnella minua kun halusin laveaan tapaani selostaa teille opintojeni eri vaiheita. Ajan antaminen ja kannustavat sananne
ovat merkinneet minulle paljon koko tämän prosessin aikana mutta erityisesti ollessani virkavapaalla.
Tämän tutkimusprosessin aikana olen saanut käytännöllistä apua usealta taholta. Olen
ollut vakituinen asiakas Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sekä Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kirjastoissa. Olen saanut aina joustavaa, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Lämpimät kiitokset. Tutkimusraportin kieliasun perusteellisesta tarkistamisesta ja oikoluvusta kiitän lämpimästi FL Sirkka Vänttilää.
Samoin kiitän FL Sirkka-Liisa Leinosta englanninkielisen tiivistelmän laatimisesta.
Ystäväni Kaija, Anne, Anneli ja Eija. Te olette olleet valmiit kuuntelemaan minua aina
kun olen kuuntelijaa kaivannut, mutta ennen kaikkea seurassanne olen voinut virkistyä ja
saada voimia. Lämpimät kiitokset teille jokaiselle.
Sinua yksitoistavuotias Mari kiitän siitä, että olen päässyt kanssasi uimaan kylpylään
(myös kylmävesialtaaseen) ja katsomaan ihania lastennäytelmiä. Seurasi on saanut minut
täydellisesti unohtamaan opiskelun ongelmat, ja yhteisten retkiemme jälkeen olen voinut
virkistäytyneenä palata tutkimustyöni pariin. Lämpimät kiitokset.
Vanhempani, Aino ja Olavi Kokko, sekä sisarukseni: Olettehan te joskus vähän ihmetelleet ”yhä jatkuvia opintojani”, mutta silti tiedän teidän aina arvostaneen pyrkimyksiäni
näissä opillisissa askareissa. Sydämelliset kiitokset.
Lopuksi kiitän saamastani taloudellisesta tuesta Oulun seudun ammattikorkeakoulua,
Sairaanhoitajien koulutussäätiötä sekä Hoitotieteiden tutkimusseuraa.
Jokaisella on oikeus mielenterveyteen (Suomen mielenterveysseuran juhlavuoden julistus 1997). Omistan tämän tutkimuksen jokaiselle jota mielenterveyden edistäminen kiinnostaa.
Oulussa, maaliskuussa 2004
Seija Kokko
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1 Johdanto
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa hyvän mielenterveystyön kriteerit mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksistä. Mielenterveystyöllä tarkoitan
mielenterveyslain (1160/90) mukaisesti toisaalta yksilön psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä persoonallisen kasvun edistämistä ja toisaalta mielisairauksien ja muiden
mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Kriteerillä puolestaan tarkoitan tuntomerkkiä tai tunnusmerkkiä tai ratkaisevaa ja muista erottavaa ominaisuutta sekä arviointiperustetta (Suomen kielen perussanakirja 1990; Ikola 1992; Facta
2001). Laadin hyvää mielenterveystyötä kuvaavat kriteerit vastaamalla seuraaviin tutkimustehtäviin: 1. Kuvata mielenterveystoimiston asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä ja 2. Kuvata mielenterveystoimiston työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä. Hankkiessani aineistoa tutkimukseeni en millään tavalla täsmentänyt käsitettä hyvä. Hyvää onkin pidetty vaikeana, miltei mahdottomana määritellä (ks. esim. Airaksinen 1987, 131), vaikka se on keskeinen, jo Platonin ajoista tunnettu arvokäsite (ks. esim.
von Wright 1972, 17). Von Wright (1972, 17, ks. myös Sahlgren 2001) tarkastelee hyvää
käsiteanalyyttisesti ja toteaa kuinka hyvä voidaan kontekstista riippuen korvata merkityksen muuttumatta muilla käsitteillä, kuten taitava, miellyttävä, terveellinen ja hyödyllinen.
Hyvällä voidaan tarkoittaa myös samaa kuin suositeltava, suositeltavissa oleva, ideaalinen,
sellainen mitä pitää olla sekä tavoiteltava asioiden tila (Garnett 1957, 122-130; Moore
1976, 143-146, 183-184; ks. myös Laitinen 1996, 21). Tutkimuksessani en kuitenkaan ole
kiinnostunut sinänsä hyvän käsitteestä vaan siitä, miten tutkimuksessa mukana olevat
ymmärtävät käsitteen hyvä mielenterveystyö.
Tutkimukseni näkökulma mielenterveystyöhön on arvoteoreettinen. Täsmennän tutkimukseni arvoteoreettista luonnetta mielenterveystyön tutkimuksena luonnehtimalla mielenterveystutkimuksen neljää lähestymistapaa (Laitinen 1984; ks. myös Boorse 1976) ja
suhteuttamalla valitsemaani lähestymistapaa kolmeen muuhun. Mielenterveydestä (Laitinen 1984; ks. myös Boorse 1976) voidaan esittää neljä erilaista teoriaa. Näitä soveltamalla
katson mielenterveystyön tutkimuksessa olevan valittavissa neljä erilaista lähestymistapaa:
aksiologinen eli arvoteoreettinen, analogiamallin mukainen, abstraktiomallin mukainen
sekä käyttäytymisteoreettinen. Valitsemani arvoteoreettinen näkökulma tarkoittaa sitä, että
olen kiinnostunut siitä, mitä asioita mielenterveystyössä arvostetaan hyvinä asioina. Käyttäytymisteoreettisen näkökulman valinneet tutkijat (ks. esim. Piirtola 1995; Salo 1996;
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Korkeila 1998; Latvala 1998) ovat ensisijaisesti kiinnostuneita siitä miten mielenterveystyössä toimitaan. Analogiamalli puolestaan ohjaa tutkimaan mielenterveystyötä siten, että
lähtökohtana pidetään psykiatrisia diagnooseja (ks. esim. Antikainen 1996; Läksy 2000).
Abstraktiomallin mukaisessa mielenterveystyön tutkimuksessa on keskeisenä mielenkiinnon kohteena esimerkiksi mielenterveyden ja mielenterveyshäiriön käsitteet sekä niihin
liittyvä problematiikka (ks. esim. Svensson 1990; Tengland 1998).
Tärkeimpänä perusteluna arvoteoreettisen näkökulman valinnalle pidän arvojen keskeistä merkitystä inhimilliselle toiminnalle (ks. esim. Turunen 1992, 9–10; Turunen ym.
1994, 100; Yrjönsuuri 1996, 49). Päätymistäni arvoteoreettiseen näkökulmaan perustelen
myös sen vähäisyydellä olemassa olevassa psykiatrisen hoitotyön tutkimuksessa (ks. esim.
Lindström 1992; Lepola 1997; Latvala 1998; Välimäki 1998) sekä alan oppikirjoissa (ks.
esim. Latvala ym. 1995; Iija ym. 1999; Välimäki ym. 2000; Punkanen 2001), joita opettajan
työssäni jatkuvasti hyödynnän.
Olen valinnut tarkasteltavaksi arvoksi hyvän. Tätä valintaani perustelen kolmella eri seikalla. Ensimmäinen peruste on se, että käsite hyvä esiintyy ainakin kahdessa viime aikaisessa terveydenhuoltoa käsittelevässä asiakirjassa. Nämä asiakirjat ovat Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), jossa potilaalla todetaan olevan oikeus hyvään hoitoon
sekä sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2001 julkaisemat mielenterveystyön laatusuositukset (Mielenterveyspalveluiden laatusuositus 2001), joissa todetaan suositusten antamisen perustuvan siihen, ettei hyvä hoito ole kaikkialla toteutunut tarkoitetulla tavalla. Toisena perusteena pidän tulkintaani edellä mainitsemieni suositusten antamisen liittymisestä
”hyvän” määräävyyteen eli preskriptiivisyyteen, josta tosin on esitetty erilaisia käsityksiä.
Hare (1981,1–24) esittää näkemyksensä keskeisten moraalilauseiden preskriptiivisyydestä.
Garnett (1957, 122–130) puolestaan pohtii erilaisia kielellisiä esimerkkejä hyvästä ottaen
esille sekä preskriptiivisyyttä puoltavia että sitä horjuttavia näkökohtia. Yhteenvetona hän
toteaa kuinka hyvän preskriptiivisyydelle voidaan esittää riittävät perustelut. Laitinen
(1996, 21) käyttää tässä yhteydessä ilmausta kevyesti ohjaava. Kolmas perusteluni arvokäsitteen hyvä valinnalle on se, että sitä on mielenterveystyössä operationaalistettu vielä riittämättömästi (Hosman 2000). Aikaisempia tutkimuksia, joista useimmat kohdistuvat korjaavaan mielenterveystyöhön, on edelleenkin suhteellisen vähän.
Eksplisiittisesti hyvä arvokäsitteenä on ollut tarkastelun kohteena Beechin ja Normanin
(1995), Nikkolan (1991) sekä Aaltosen ym:n (2000) tutkimuksissa. Beech ja Norman
(1995) haastattelivat psykiatrisen sairaalan potilaita ja tuottivat hyvää hoitoa kuvaavat kriteerit. Nikkola (1991) on tutkinut mielenterveystoimiston asiakkaiden käsityksiä hyvästä
psykiatrisesta hoitotyöstä ja on rajannut tutkimustehtävänsä mukaisesti tutkimuksessa
mukana olevat asiakkaat erikoissairaanhoitajan hoidossa olleisiin. Aaltonen ym. (2000)
puolestaan haastattelivat mielenterveystyöntekijöitä tarkoituksenaan kuvata työntekijöiden
käsityksiä hyvästä skitsofreniaa sairastavan hoidosta.
Palvelujen laadun arviointi edustaa yhtä implisiittistä mahdollisuutta tutkia hyvää. Esimerkkejä tämänkaltaisista tutkimuksista ovat ainakin Kumpulaisen (1999) ja Kuhmosen
(1997) tutkimukset, joissa molemmissa arvioitiin strukturoitua aineistonhankintamenetelmää käyttäen mielenterveystoimiston palvelujen laatua asiakkaiden näkökulmasta. Palvelujärjestelmätasoon kohdistuvaa palvelujen laadun arviointia edustavat Korkeilan (1998) ja
Piirtolan (1995) julkaisemat tutkimukset, joissa tarkasteltiin mielenterveystyön palvelujärjestelmän toimivuutta tilastoaineistojen avulla 1990-luvulla toteutetun suuren palvelujärjestelmäuudistuksen jälkeen.
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Mitä tiedämme hyvästä mielenterveystyöstä edellä mainitsemieni tutkimusten perusteella? Beechin ja Normannin (1995) sekä Nikkolan (1991) tutkimusten mukaan hyvä psykiatrinen hoitotyö edellyttää hoitavaa, terapeuttista vuorovaikutussuhdetta potilaan ja työntekijän välillä. Työntekijöiden tulee olla ammattitaitoisia, työstään ja asiakkaistaan kiinnostuneita sekä kykeneviä tasapainottamaan vuorovaikutuksessa ystävyyden ja ammatillisuuden elementit. Työntekijöiden käsityksen mukaan skitsofreniaa sairastavan hyvä hoito
perustuu dialogiin asiakkaan, hänen läheistensä sekä työntekijöiden välillä, eri hoitomuotojen integrointiin potilaan ja hänen perheensä tarpeiden mukaan sekä hoidon psykologisen
jatkuvuuden turvaamiseen (Aaltonen ym. 2000).
Mielenterveyspalvelujen laatua arvioissa tutkimuksissaan sekä Kuhmonen (1997) että
Kumpulainen (1999) toteavat enemmistön asiakkaista olevan tyytyväisiä palvelujen toiminnalliseen laatuun. Kuhmosen (1997) tutkimuksessa joka viides kuitenkin koki asiakassuhteensa jollain tavalla ongelmalliseksi. Kumpulaisen (1999) tutkimuksen mukaan puolestaan noin 85 prosenttia vastanneista oli erityisen tyytyväisiä tai tyytyväisiä hoitavan henkilön toimintatapaan. Yleisimpiä tyytymättömyyden aiheita olivat vastaanottoaikojen riittämättömyys ja odotusaikojen pituus.
Sekä Korkeila (1998) että Piirtola (1995) esittävät tutkimustulostensa perusteella suosituksia. Hyvä mielenterveystyön palvelujärjestelmä on avohoitopainotteinen ja porrasteinen. Avohoidon tulee myös tarjota monipuolisia vastaanotto-, asumis-, vapaa-aika- ja kuntoutumispalveluita (Korkeila 1998, 101–104). Piirtola (1995, 168–169) puolestaan korostaa palvelujen tarjoamista mahdollisimman lähellä käyttäjiä sekä yhteistyötä omaisten
kanssa.
Psykoterapian ja laajemmin mielenterveystyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tutkimukset edustavat tutkimusta, jossa hyvä voidaan korvata käsitteellä hyödyllinen. Kyseiset tutkimukset ovat luonteeltaan sairausdiagnoosiperusteisia ja eri psykoterapiamuotojen
spesifin vaikutusmekanismin tunnistamiseen pyrkiviä (ks. esim. Kopta et al. 1999). Grissom (1996) ja Wampold et al. (1997) toteavat, kuinka eri psykoterapiamuotojen välillä ei
kuitenkaan voida todeta selkeitä tuloksellisuuseroja, kun tuloksellisuudella ymmärretään
oireiden helpottumista. Ei ole myöskään voitu osoittaa, että kullakin psykoterapiamuodolla
olisi oma spesifi vaikutusmekanisminsa (Lambert & Bergin 1994). Kopta et al. 1999 (ks.
myös Pylkkänen 2001) toteavat kuitenkin psykoterapian tuloksellisuustutkimusten osoittavan, että psykoterapia on hyödyllinen hoitomuoto yleisesti erilaisiin psyykkisiin oireisiin
sekä potilaiden subjektiivisesti kokemana että verrattuna hoitamattomuuteen oireiden määrällä arvioituna.
Psykoterapian tuloksellisuuden perustetta ei kuitenkaan vielä tunneta. Spesifin vaikutusmekanismin sijasta monissa psykoterapian arviointitutkimuksissa (ks. esim. Howath &
Symonds 1991; Howath & Greenberg 1994; Krupnick et al. 1996; ks. myös Aalberg 2001)
onkin kiinnitetty huomiota terapeuttisen allianssin ja psykoterapeutin persoonallisten ominaisuuksien tärkeyteen hyvän hoitotuloksen kannalta. Huolimatta tutkimustulosten ristiriitaisuudesta ulkomailla on julkaistu psykoterapiamuodon valintaa ohjaavia suosituksia.
Suosituksissa esitellään diagnoosikohtaisesti, mikä psykoterapiamuoto todennäköisimmin
auttaa potilasta eli on hyödyllistä (ks. esim. Parry & Richardson 2000).
Psykoterapiaa hoitomuotona on myös kritisoitu. Kritiikki on kohdistunut ylipäänsä psykoterapiaan riippumatta psykoterapiasuuntauksesta. Kritiikkiä on esitetty useista seikoista.
Laungani (1999) tarkastelee psykoterapian ongelmallisuutta asiakkaan näkökulmasta.
Hänen mukaansa psykodynaamisen psykoterapian yleisluontoista ilmausta siitä kuinka
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henkilöä voidaan auttaa vain pitkäkestoisessa hoidossa, voi pitää vain tuulesta temmattuna
väitteenä. Hän korostaa, kuinka eri psykoterapeutit voivat asettaa samalle potilaalle eri
diagnoosin, ja pitää asianmukaista diagnoosia ensimmäisenä askeleena kohti asianmukaista hoitoa. Keskeinen ongelma psykoterapiaan hakeutuvan kannalta on eri psykoterapiamuotojen tieto-opillisen perustan heikkous. Tämä ilmenee siten, etteivät psykoterapeutit
pysty selkeästi kuvaamaan psykoterapiaprosessia eivätkä myöskään nimeämään sitä, mitkä
potilaaseen liittyvät seikat kertovat objektiivisesti potilaan paranemisesta. Psykoterapian
käytännön toteutuksen ja taustateorian välisen yhteyden kuvaaminen on myös vaikeaa,
ellei mahdotonta. Näin ollen myös spesifin parantavan vaikutusmekanismin kuvaaminen
on mahdotonta. Psykoterapian tehokkuutta kuvataan näin ollen hyvin erilaisin käsittein,
joilta puuttuu yhteismitallisuus.
Tutkimukseni merkitystä voidaan tarkastella mielenterveystyön käytännön, koulutuksen ja hoitotieteen kannalta. Keskeisin tutkimuksen merkitys on mielestäni mielenterveystyön käytännölle. Tältä kannalta merkittäviä ovat paitsi viimeaikaiset tiedot siitä, että mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt muodostavat yleisimmän perusteen sairauspäivärahan maksamiselle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle (Kansaeläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 2002, 114; Kansaeläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot
2003, 139; ks. myös Suomen Lääkärilehti 47/2003) myös terveyspalvelujen laadun kehittämisen asiantuntijakeskeisyys (ks. esim. Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 48), todetut potilaiden vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa saamiinsa palveluihin (ks. esim. Luomahaara ym. 2000, 53) sekä aikaisempien tutkimusten erilainen luonne verrattuna tähän tutkimukseen.
Terveydenhuollossa yleensä ja näin ollen myös mielenterveystyössä on keskitytty viime
vuosina laadun hallintaan ja parantamiseen ja on tuotettu tähän liittyen erilaisia laatukriteereitä ja laadunhallinnan käsikirjoja. Tämä ajattelu on omaksuttu terveydenhuoltoon teollisuuden piiristä. Laadun parantaminen on jatkuva haaste, mutta ajattelutapaan liittyy myös
olennaisia puutteita nimenomaan mielenterveystyön kannalta. Tärkein näistä rajoituksista
on se, että laadunhallintamalleissa käsitellään vuorovaikutusta, mielenterveystyön ydintä,
vähän tai ei lainkaan (Priebe 2000). Muita merkittäviä rajoituksia ovat Salzerin ja Nixonin
(1997, ks. myös Psykiatrisen sairaanhoidon laatu, 1995, 48) mainitsemat puuttuva empiirinen evidenssi ja perustuminen miltei täysin pelkästään asiantuntijoiden käsityksiin. Puuttuvan empiirisen evidenssin merkitystä korostaa tosiasia, jonka mukaan on vaikea kehittää
toimintaa, ellei tiedetä millaista hyvä toiminta on.
Toinen terveydenhuollon kehittämiseen tähtäävä viime vuosien hanke on ollut ns.
Käypä hoito-suositusten laatiminen (ks. http://www.duodecim.fi/kh). Vuonna 2001 Suomen Psykiatriyhdistys julkaisi Skitsofrenian käyvän hoidon suositukset (ks. esim. http://
www.duodecim.fi/kh/skitsofrenia, Duodecim 117(24)/2000). Hoitosuositus perustuu systemaattisesti koottuun ja arvioituun tutkimustietoon. Kuitenkin Huttunen (2001) kiinnittää
huomiota siihen, että kyseisen suosituksen taustalla olevissa tutkimuksissa hoitotulosta
mitataan usein mitta-asteikoilla, joilla voi potilaiden elämänlaadun kannalta olla vähän
merkitystä.
Tutkimukseni tuottaa aikaisemmista tutkimuksista (ks. esim. Nikkola 1991; Beech &
Norman 1995; Aaltonen et. al. 2000) poiketen hyvän mielenterveystyön kriteerit, jotka
perustuvat asiakkailta ja työntekijöiltä hankittuun ei-strukturoituun aineistoon, ja jotka
sisältävät hoitoprosessin kaikki vaiheet sekä mielenterveystyön eri osa-alueet. Tutkimuksessa mukana olevia ei myöskään ole valikoitu sairausryhmän tai hoitavan työntekijän
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ammatillisen koulutuksen perusteella. Tämänkaltaista kattavaa tutkimusta ei ollut löydettävissä aloittaessani tutkimustani. Kriteereiden avulla voidaan toteutuvaa mielenterveystyötä haluttaessa arvioida ja arvioinnin tulosten perusteella edelleen kehittää. Siten tutkimukseni antaa myös palvelujen käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa hoitoonsa (vrt. Luomahaara ym. 2000, 53). Tämä tutkimus myös osaltaan täydentää Pihlaisen (2000) tutkimusta. Hänen terveydenhuollon opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan arvo- ja arvostuskäsityksiin kohdistuneen tutkimuksensa mukaan hyvä on yksi terveydenhuollon koulutuksessa ja työelämässä toimivien arvo- ja arvostuskäsityksistä. Kyseisestä tutkimuksesta poiketen tarkastelen tutkimuksessani hyvä-käsitteen sisältömerkityksiä.
Mielenterveystyö on yhteiskunnallisena toimintana laajaa ja monitahoista. Suurin osa
korjaavasta mielenterveystyöstä tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa alan ammatillisen
koulutuksen hankkineiden toteuttamana. Monia näistä ammateista voidaan pitää asiantuntija-ammatteina (ks. esim. Eteläpelto 1992, 19–42). Asiantuntijalta edellytetään tieteellisen
tiedon hallintaa käytännön sovellutuksen näkökulmasta (Konttinen 1997, 51), tai kuten
Pirttilä (1997, 74) asian ilmaisee, asiantuntijan pätevyyteen kuuluu käytännön kehittäminen tieteelliseltä pohjalta. Tämä tutkimus voi osaltaan tuottaa tieteellistä tietoa hyvästä
mielenterveystyöstä, ja tutkimuksessa mukana olevat työntekijät avaavat mielenterveystyön käytännön näkökulmaa. Nykyisellään hyvää mielenterveystyötä koskeva tieto on
hajallaan mielenterveystyössä toimivien eri ammattiryhmien tieteenalojen kirjallisuudessa.
Tutkimukseni kokoaa yhteen tätä tietoa ja näin osaltaan jäsentää mielenterveystyön tietoperustaa.
Sekä koulutuksen että käytännön kannalta tutkimukseni merkitystä sopii kuvaamaan
Häyryn ja Häyryn (1997, 21–23) toteamus arvotutkimuksen merkityksestä ylipäänsä.
Meillä kaikilla on eettinen velvollisuus yrittää päästä selville omista arvoistamme, siitä
millä keinoin voimme edistää tunnistettujen arvojen toteutumista, sekä muiden arvoista ja
mahdollisista arvokonflikteista, koska olemme jokainen osaltamme vastuussa siitä millaisessa maailmassa elämme.
Tutkimustani voidaan pitää hoitotoiminnan ja hoitotulosten hyvyyden kartoittamisena
(vrt. Kalkas 1988, 21–29). Koska tutkimukseni tuottaa tietoa tavoiteltavan hoidon perusteista, sitä voidaan pitää myös hoitotieteellisenä perustutkimuksena (vrt. Lauri &
Leino-Kilpi 1993). Tutkimuksessani tarkastelen inhimilliselle toiminnalle ja näin ollen
myös mielenterveystyölle ominaista tavoitetta hyvä, joten tutkimustani voidaan luonnehtia
myös hoitotieteen filosofiseksi tutkimukseksi (vrt. Niiniluoto 2003, 178). Hentinen (2002)
ja Lauri (2002) tarkastelevat hoitotieteellistä tutkimusta tavalla, joka mielestäni hyvin
ilmentää tutkimukseni hoitotieteellistä merkitystä. Maailma muuttuu, mutta peruskysymykset pysyvät. Peruskysymyksiä hoitotieteellisessä tutkimuksessa ovat esimerkiksi potilaiden arvomaailman tunteminen ja arvojen pohtiminen sekä sen tarkasteleminen mitä
arvot tarkoittavat käytännön hoitotyössä. Tässä tutkimuksessa mielenterveystoimiston asiakkaat ja työntekijät pohtivat yhtä keskeistä arvoa, hyvää ja erityisesti sitä, mitä se merkitsee mielenterveystyössä.
Hoitotieteellisessä laadullisessa tutkimuksessa on valittavana useita erilaisia lähestymistapoja ja esimerkiksi väitöskirjaksi tarkoitettuja tutkimuksia on toteutettu monella eri
lähestymistavalla (ks. esim. Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997; Janhonen & Nikkonen 2001). Olen valinnut tutkimukseni lähestymistavaksi fenomenografian. Se tarjoaa
yhden perustellun tavan toteuttaa tutkimusta, jossa mielenkiinnon kohteena ovat eri henkilöiden ja eri toimijaryhmien erilaiset käsitykset mielenkiinnon kohteeksi valitusta ilmiöstä
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(vrt. Friberg et al. 2000). Tutkimukseni kannalta on tärkeää, että fenomenografinen lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden sekä esireflektiivisen kokemuksen että käsitteellisen
ajattelun tutkimiseen.
Mielenterveystyön luonne monitieteisenä ja moniammatillisena toimintana on osaltaan
ohjannut minua kirjallisuuden valinnassa. Laajasta mielenterveystyön kirjallisuudesta
käyttööni valitsemani kirjallisuus edustaa näytteitä hoitotieteen, psykologian sekä lääke- ja
sosiaalitieteiden kirjallisuudesta, mutta painottuu kuitenkin tutkimukseni luonteen perusteella hoitotieteelliseen kirjallisuuteen. Käyttämäni hoitotieteellinen kirjallisuus on suurelta osin muuhun kuin suomalaiseen yhteiskuntaan ja mielenterveystyöhön liittyvää. Ottamatta kantaa hyvän määrittymiseen arvo-objektivismin absolutistisen muodon mukaisesti
pidän mahdollisena ulkomaisen kirjallisuuden hyödyntämistä, koska käyttämäni kirjallisuus ei ole suoranaisesti luonteeltaan kuvausta hyvästä mielenterveystyöstä vaan avaa erilaisia näkökulmia mielenterveystyöhön. Kirjallisuuden valinnassa minua on ohjannut
paitsi mielenterveystyön moniammatillisuus myös pyrkimys seurata erilaisten ajattelutapojen historiallista kehitystä. Käyttämäni kirjallisuuden sekä haastatteluaineistojen mukaisesti käytän tässä tutkimuksessa rinnakkaisesti käsitteitä potilas ja asiakas, työntekijät ja
henkilökunta sekä kategoria, merkityskategoria ja käsitystyyppi.
Tutkimusraportti etenee siten, että luvussa 2 kuvaan arvoteorian perusteita ja luvussa 3
sitä mielenterveystyötä koskevaa aikaisempaa tietoa, joka on osaltaan ohjannut tutkimusaineistojeni analysointia. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen lähestymistavan ja empiirisen osion toteuttamisen (luvut 4–6) sekä tutkimustulokset (luvut 7–8). Luku 9 koostuu tutkimustulosten kokoavasta esityksestä ja hyvää mielenterveystyötä kuvaavista kriteereistä.
Luvussa 10 luonnehdin muodostamiani kategorioita teoreettisesti. Luvussa 11 tarkastelen
valitsemani lähestymistavan mukaisen tutkimuksen luotettavuutta sekä teoreettisesti että
sovellettuna tähän tutkimukseen. Tutkimusraportin päättää luku 12, jossa paitsi pohdin tutkimukseni tuloksia ja sen merkitystä, myös arvioin tutkimukseni eettisyyttä sekä esitän jatkotutkimus- ja kehittämishaasteita.

2 Arvot, arvostukset ja ihanteet arvoteoriassa
Arvoteoriassa eli aksiologiassa tarkastellaan kysymyksiä, jotka liittyvät arvojen olemassaoloon, tiedon saamiseen arvoista, arvojen yleispätevyyteen sekä arvojen ja tosiasioiden
suhteeseen (Sajama 1995; ks. myös Sajama 1991; Sajama 1993, 91). Tässä tutkimuksessa
mielenkiinnon kohteena ovat tiettyjen henkilöiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä.
Hyvä on arvokäsite (von Wright 1972, 6). Tämän takia kuvaan tutkimukseni teoriaosuudessa (luvut 2 ja 3) arvoteorian perusteita, selvennän hyvää arvokäsitteenä sekä kuvaan sitä
aikaisempaa tietoa mielenterveystyöstä, jota apuna käytteän olen kategorisoinut tutkimusaineistot.
Olen rajannut arvoteorian perusteiden tarkastelun tämän työn kannalta oleellisiin eli
kysymyksiin siitä, mitä arvot ovat ja miten niistä voidaan saada tietoa, sekä arvojen merkitykseen inhimillisen toiminnan kannalta (vrt. Sajama 1993, 91; Sajama 1995).

2.1 Arvo-teorian perusteista
Mitä arvot ovat? Miten arvot ovat olemassa? Arvon olemusta eli arvojen ontologiaa on
määritelty usealla eri tavalla. Nämä määrittelyt nimetään erilaisiksi arvoteorioiksi sen
mukaan, miten niissä ymmärretään ihmisen halun ja tahdon sekä arvon välinen suhde
(Sajama 1991; ks. myös Niiniluoto 1984, 321–327; Sajama 1993, 91–93; Niiniluoto 1994,
182–186; Sajama 1995). Arvojen ontologiaan kuuluu olennaisesti myös kysymys arvojen
yleispätevyydestä (Niiniluoto 1994, 182). Arvoteorioita luokitellaan eri tavoin. Sajama
(1991) erottaa kolme erilaista arvoteoriatyyppiä eli arvosubjektivismin, arvo-objektivismin
ja naturalismin. Niiniluoto (1984, 323; ks. myös Niiniluoto 1994, 182–186) puolestaan esittelee Sajamasta (1991) poiketen myös arvokonstruktivismin, mutta sen sijaan ei naturalismia.
Luoko ihmisen halu ja tahto arvon vai toisinpäin? Arvosubjektivismin mukaan ihmisen
tahto ja halu luo arvot. Arvosubjektivismin ydin kiteytyy Ahlmanin (1967, 123, 126, 133)
kuvauksessa arvoista. Arvokasta on vain se minkä yksilö itse tuntee ja tahtoo olevan arvokasta. Näin ollen tahto luo arvot. Arvo on siis tahdon kvaliteetti, tietty tahdon suunta. Jokapäiväisessä elämässä arvot ilmenevät yksilön valintataipumuksena. Arvosubjektivismin
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mukaan yksilön halu luo arvot (Ahlman 1967, 123, 126, 133; ks. myös Niiniluoto 1984,
324; Sajama 1991; Sajama 1993, 92; Niiniluoto 1994, 18–183; Sajama 1995). Kuitenkin se
kulttuuri, jossa yksilö elää ja toimii, voi vaikuttaa paljonkin yksilön arvoihin. Tätä seikkaa
korostetaan arvosubjektivismin relativistisessa muodossa. Sen ydinajatuksen ilmaisee
Allardt (1988) näin: arvot ovat ympäristöstä opittuja, pysyviä, tavoitteita koskevia valintataipumuksia. Niiniluoto (1994, 182–183) puolestaan toteaa, kuinka arvot eivät ole olemassa vain yksityisen ihmisen mielessä vaan niillä on myös julkinen ulottuvuus.
Onko kaikki mitä ihminen tahtoo ja haluaa arvo? Airaksisen (1987) mukaan näin ei
suinkaan ole, vaan arvoja ovat vain rationaalisen halun kohteet. Häyry ja Häyry (1997,11)
erottavatkin toisistaan myönteiset ja kielteiset arvot. Myönteiset arvot ovat hyvinä pidettyjä, tavoiteltavia asioita, ja kielteiset arvot eli epäarvot puolestaan arvoja, joita pyritään
välttämään.
Arvo-objektivismin mukaan arvot edeltävät haluja, toisin sanoen me haluamme asioita,
koska ne ovat arvokkaita. Arvot ovat näin ollen olemassa ihmisen ja muiden elollisten olentojen haluista riippumatta (Sajama 1991; ks. myös Niiniluoto 1984, 323; Sajama 1993, 91–
92; Niiniluoto 1994, 182). Salmelan (1998, 18) mukaan arvoteoriansa esittäneistä suomalaisfilosofeista Salomaa ja Krohn edustavat arvo-objektivismia. Salomaan (1926, 250,
325–344) mukaan arvo ei ole käsitettävissä yksistään sielullisena käsitteenä tai sielullisen
toiminnan tuloksena. Arvoelämyksessä vain löydetään arvot ja määrätään kanta niihin nähden. Arvojen objektiivisuus tarkoittaa sitä, että arvon arvoluonne ei riipu siitä, että ihminen
sattumalta pitää jotain arvona tai arvostaa sitä tietyllä tavalla. Objektiivinen arvo merkitsee
sitä, että arvolla itsellään on omassa luonteessaan määrätty ominaisuus, mikä herättää ihmisessä vastaavat arvotunteet. Krohn (1998) puolestaan toteaa hyvin samankaltaisesti, kuinka
arvostus ei luo arvokohteita vaan prosessi tapahtuu päinvastoin. Henkilö arvostaa kohdetta,
koska se on arvokas.
Arvo-objektivismissa voidaan erottaa kaksi muotoa sen mukaan, pidetäänkö arvoja itsenäisinä olentoina vai arvo-objektin ominaisuuksina. Arvot ovat Platonin (1981, 240; ks.
myös Sajama 1995) mukaan itsenäisiä oliota. On olemassa kaunis sinänsä ja hyvä sinänsä,
ja kaikki hyvä ilmentää tätä idealistista hyvää. Moore (1976, 1–17, 36) puolestaan ei
hyväksy käsitystä arvojen idealuonteesta vaan pitää arvoa arvo-objektin yhtenä ominaisuutena muiden ominaisuuksien, kuten muodon ja värin, rinnalla. Arvo-objektivismin edustajilla puolestaan on erilaisia käsityksiä siitä, millainen ominaisuus arvo-ominaisuus on.
Mooren (1976, 1–17) mukaan arvo-ominaisuudet poikkeavat tosiasiaominaisuuksista
siten, että ne eivät ole aistein havaittavissa. Ei-luonnollisena arvo-objektin ominaisuutena
arvo on havaittavissa vain erityisellä arvointuitiolla. Aristoteleen (1989, 11–14) kanta puolestaan on, että arvot ovat objektien luonnollisia ominaisuuksia ja näin ollen ne voidaan
havaita normaaleilla aisteilla.
Sajaman (1995; ks. myös Moore 1976, 37–58; Sajama 1991; Sajama 1993, 97–100; Laitinen 1996, 87–91) esittelemän kolmannen arvoteorian eli naturalismin mukaan arvoa ei
määrää yksilön halu vaan lajityypillinen halu tai tarve. Näin ollen arvo on mikä tahansa
asia, joka tyydyttää jonkin elollisen olennon lajityypilliset tarpeet. Naturalismi eroaa sekä
arvosubjektivismista että arvo-objektivismista. Arvosubjektivismista se eroaa korostamalla lajia eikä yksilöä arvon mittana. Arvo-objektivismista se puolestaan eroaa siinä, että
arvoja ei pidetä ikuisesti muuttumattomina, vaan jos esimerkiksi ihmislaji muuttuu, muuttuu sekin mikä on ihmiselle hyväksi. Naturalismi eroaa kahdesta muusta arvoteoriasta
myös toisella tavalla: siinä ymmärretään tosiasiaominaisuuksien ja arvo-ominaisuuksien

25
välinen suhde siten, että arvo-ominaisuudet ovat yhteydessä tosiasiaominaisuuksiin.
Arvosubjektivismissa ja arvo-objektivismissa nämä erotetaan selkeästi toisistaan. Arvot
ovat naturalismin mukaan kompleksisia ja perustuvat luonnollisiin ominaisuuksiin. Tätä
naturalistisen arvoteorian mukaista käsitystä arvojen ja tosiasioiden suhteista kuvaavat
Hare (1981) ja Hall (2000). Haren (1981, 87 – 101; ks. myös Airaksinen 1987, 36–38; Laitinen 1996) mukaan arvot lepäävät tosiasioiden päällä. Hall (2000) puolestaan toteaa,
kuinka arvot eivät voi olla täysin irrallisia tosiasiaominaisuuksista, vaikka arvot ja tosiasiat
eivät loogisesti seuraakaan toisiaan.
Ovatko arvot selitettävissä yhden arvoteorian avulla? Tulkintani mukaan usea asiantuntija edustaa nykyisin kantaa, jonka mukaan kukin arvoteoria valaisee vain jotain puolta
arvojen ontologiasta. Sekä Niiniluoto (1994, 182–184), Häyry ja Häyry (1997, 19) että
Frondizi (1971, 6–31, ks. myös Sahlgren 2001) toteavat kuinka, arvot ovat toisaalta yksilöllisiä, toisaalta objektiivisia. Niiniluoto (1994, 182–184, ks. myös Niiniluoto 1984, 318)
toteaa arvokonstruktivismiksi nimeänsä arvoteorian mukaan, kuinka arvoja ei ole olemassa
ihmisestä riippumatta vaan arvot luodaan ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Arvot eivät
kuitenkaan ole olemassa vain yksityisen ihmisen mielessä, vaan niillä on myös julkinen
ulottuvuus. Häyry ja Häyry (1997, 19) toteavat saman seikan korostaessaan, kuinka arvoja
ei tavoiteta vain yksilöllisesti intuitiolla tai loogisella analyysillä. Yhteisön historiallinen
tilanne ja yksilön kasvatus saavat aikaan yksilön arvot. Fronridzi (1971, 6–31) pitää arvoja
hahmokäsitteinä, jotka vaativat voidakseen olla olemassa sekä arvostavan subjektin että
arvo-objektin ominaisuudet, jotka saavat subjektin arvioimaan arvo-objektia positiivisesti
vaikkei subjekti itse toivokaan tekevänsä niin. Airaksinenkin (1994, 19), joka ei esityksessään suoranaisesti tarkastele arvojen ontologiaa, toteaa, kuinka arvot eivät ole vain mielipiteitä ja keskustelua.
Arvot ovat tärkeitä inhimillisen toiminnan kannalta. Tätä seikkaa auttaa ymmärtämään
Niiniluodon (1984, 318) toteamus, jonka mukaan arvot ovat ihmisen luomuksia, joita käytetään ensisijaisesti toiminnan oikeuttamiseen. Saman seikan toteavat Häyry ja Häyry
(1997, 11) määritellessään arvot erilaisiksi yhteisöissä omaksutuiksi periaatteiksi ja
tavoiksi. Arvojen merkitystä korostaa heidän täsmennyksensä, jonka mukaan voidaan erottaa toisistaan myönteiset ja kielteiset arvot. Myönteiset arvot ovat toiminnan hyväksyttyjä
päämääriä ja tapoja. Arvot ovat tämän käsityskannan mukaan hyvinä pidettyjä asioita, joita
toiminnassa tavoitellaan ja toteutetaan. Kielteiset arvot eli epäarvot ovat puolestaan huonoina pidettyjä asioita. Myös Airaksinen (1987, 130–133) korostaa arvojen liittyvän toimintaan, sen suunnitteluun, päämäärään, keinoihin ja tuloksellisuuteen. Yrjönsuuri (1996,
49) tiivistää arvojen merkityksen inhimillisen toiminnan kannalta todeten arvon toimivan
valinnan kriteerinä. Kokoavasti esitän, että arvot ovat inhimillisen toiminnan kannalta abstraktioita, joiden toteutumista tavoitellaan rationaalisen halun perusteella. Arvot myös toimivat kriteerinä valintatilanteissa, tavoitteen ja päämäärien asettamisen lähtökohtana sekä
vaikutusten ja seurausten arvioinnin kriteerinä.
Miten ihminen saa tietoa arvoista? Tähän epistemologiseen kysymykseen ovat filosofit
vastanneet toisistaan poikkeavasti. Arvosubjektivismin mukaan koko kysymys on perusteeton, koska arvotietoa ei ole olemassa. Käsityksissä, joiden mukaan ihminen voi ylipäänsä saada tietoa arvoista, tiedon lähteeksi ymmärretään joko arvo-intuitio, aistit tai ajattelu (Kotkavirta 1995). Objektivistisen arvoteorian yhtenä erikoismuotona pidetyssä konsensusteoriassa (Sajama 1991), josta käytetään myös nimitystä sopimusteoria (Sajama
1995, 55–57), tarkastellaan juuri sitä, miten arvoista saadaan tietoa ja miten arvoista pääs-
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tään selville. Teorian keskeinen sisältö on se, että arvoja ovat ne asiat, joista järkevät ihmiset pääsevät ideaalissa keskustelutilanteessa sopimukseen. Suuntauksen keskeiset edustajat
ovat Rawls ja Habermas. Suuntauksen ydinajatus kiteytyy Rawlsin (1988, 19–22) teoksessa Oikeudenmukaisuusteoria. Teoksessa esitetyn ajatuksen mukaan meidän on kuviteltava, että ne, jotka antautuvat keskinäiseen yhteistoimintaan, valitsevat yhdessä yhdellä
yhdistetyllä toimella periaatteet, jotka jakavat perusoikeudet ja velvollisuudet ja määräävät
yhteistoiminnan hyödyn jaon. Yksi periaatteista on oikeudenmukaisuus.
Tämän tutkimuksen kannalta huomaan tehneeni jo tutkimuksessani mukana olevia valitessani ratkaisun, jonka mukaan arvoista ylipäänsä voidaan saada tietoa, ja toisaalta ratkaisun, jonka mukaan tieto arvoista saadaan järjen ja ajattelun avulla. Jälkikäteen ajatellen
tuntuisi oudolta, että olisin valinnut tutkimukseeni mukaan vain henkilöitä, jotka pystyvät
osoittamaan kehittynyttä arvointuitiota.
Arvoavaruuteen kuuluvat arvojen ohella arvostukset ja ihanteet. Arvot ja arvostukset
liittyvät toisiinsa, mutta ovat kuitenkin eri asioita. Arvo on toiminnan päämäärä, arvostus
puolestaan henkilön oma käsitys tästä päämäärästä ja sen ominaisuuksista tai jokaisen
ihmisen oma käsitys asioiden merkityksestä hyvyyden ja huonouden kannalta katsottuna.
Arvot ovat luonteeltaan abstrakteja; arvostuksilla on aina selvä kohde. Arvojen sanotaan
olevan jotenkin etäällä arjestamme, sen sijaan arvostukset näkyvät koko ajan asenteissamme, toiminnassamme ja kertoessamme toimintamme motiiveista. Arvostukset ovat
subjektiivisia ja muuttuvia, mutta arvot ovat suhteellisen pysyviä muodostelmia. (Airaksinen 1987, 133–134; Turunen 1992, 21–42; Airaksinen 1994, 24; Ks. myös Salmela 1998.)
Tutkimukseni käsittein edellä oleva tarkoittaa esimerkiksi sitä, että terveys on arvo, mutta
käsityksemme eri asioiden hyvyydestä ja huonoudesta terveyden kannalta ovat arvostuksia.
Terveydenhuollossa arvostukset ilmenevät muun muassa toiminnan periaatteissa, ohjeissa
ja laatuvaatimuksissa (vrt. Ryynänen & Myllykangas 2000, 62).
Ihanteet ovat arvokeskustelun apuvälineitä. Osa ihanteista on hyvin lähellä arvoja, osa
puolestaan lähempänä pelkkiä arvostuksia. Sanotaankin, että arvojen konkretisoituessa
ihmistä ja toimintaamme koskeviksi vaatimuksiksi, on kyse ihanteista. Näin ollen ihanteita
ovat arvostetut ihmisen tai yhteisöjen ominaisuudet. Ihmiseen liittyviä ihanteita ovat esimerkiksi kyvyt, luonteenpiirteet ja hyveet. (Turunen 1992, 61–63.) Aristoteles (1989, 109–
121) pitää hyveitä ihmisen luonteenpiirteinä, jotka tekevät ihmiselle mahdolliseksi olla
hyvä ihminen. Hyveet hän jakaa intellektuaalisiin ja luonteen hyveisiin. Intellektuaalisia
hyveitä ovat viisaus, käytännöllinen järki ja ymmärrys. Luonteen hyveitä ovat monet eri
ominaisuudet, joille on ominaista liiallisuuden ja puutteellisuuden keskiväli (Aristoteles
1989, 34). Yhteisöihin liittyviä ihanteita ovat sosiaalisesti hyväksytyt käytänteet, kuten
oikeudenmukaisuus tai oikeus sekä tasa-arvo ja yleiset pelisäännöt ja periaatteet (Turunen
1992, 73–75). Terveydenhuollon ihanteiksi mainitsen esimerkinomaisesti luottamuksellisuuden, rehellisyyden potilaita kohtaan, tehokkuuden ja taloudellisuuden (vrt. Ryynänen &
Myllykangas 2000, 62).
Kokoavasti esitän arvoavaruuden muodostuvan arvoista, arvostuksista ja ihanteista. Ne
ovat tärkeitä inhimillisen toiminnan kannalta, koska päätöksenteko tapahtuu suurelta osin
arvojen, arvostusten ja ihanteiden perusteella. Arvot ovat suhteellisen pysyviä abstraktioita, joiden toteutumista tavoitellaan rationaalisen halun perusteella. Arvot myös toimivat
kriteerinä valintatilanteissa, tavoitteen ja päämäärien asettamisen lähtökohtana sekä vaikutusten ja seurausten arvioinnin kriteerinä. Arvostukset ovat arvoja subjektiivisempia asenteita ja ihmistä kuvaavia psykologisia tekijöitä. Ihanteet puolestaan toimivat arvokeskuste-
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lun apuvälineinä. Ymmärrän arvon tässä tutkimuksessa asiaksi, johon henkilö ottaa myönteisen kannan. Arvostukset ymmärrän puolestaan käsitykseksi asioiden merkityksestä
hyvyyden ja huonouden kannalta katsottuna. Ihanteet ymmärrän tutkimuksessani periaatteiksi ja arvostetuiksi luonteenpiirteiksi.

2.2 Hyvä arvona arvoteoriassa
Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oleva arvo on hyvä. Mitä hyvä arvona on?
Hyvä arvona on tunnettu jo antiikin ajoista lähtien, ja vielä nykyäänkin se on tärkeä arvo,
vaikka sen sisällöstä ei enää vallitse samanlaista yksimielisyyttä kuin Platonin aikana.
Hyvä kuuluu platonisiin arvoihin eli perusarvoihin. Tällä tarkoitetaan sitä, että hyvää tavoitellaan sen itsensä vuoksi erotukseksi välinearvoista (Airaksinen 1987, 135, Kotkavirta
1995). Hyvä on arvona vaikea, Airaksisen (1987, 131) mukaan miltei mahdoton määritellä.
Siitä voidaan kuitenkin sanoa jotain luonnehdintoja, jotka selventävät sitä joistakin näkökulmista ja joiltain osin (Turunen 1992, 51; ks. myös Kotkavirta 1995).
Kysymykseen hyvän olemuksesta ovat filosofit antaneet periaatteessa kahdentyyppisiä
vastauksia: metafyysisiä ja käsiteanalyyttiiä. Metafyysisissä vastauksissa erotan toisistaan
Platonin, Aristoteleen ja Mooren vastaukset. Platonille (1981, 237–243, ks. myös Sajama
1995) hyvä on idea. On olemassa hyvän idea, jota kaikki hyvä ilmentää. Aristoteles (1989,
7, 14; ks. myös Kotkavirta 1995; Yrjönsuuri 1996; Ojanen 1998) arvostelee Platonin
idea-oppia, ja hänen mukaansa hyvä on itsenäinen luonnollinen ominaisuus muiden luonnollisten ominaisuuksien joukossa. Hyvä on erilaista eri taitojen ja toimintojen piirissä.
Toisaalta kaikki taidot ja tutkimukset ja samoin kaikki toiminnat ja valinnat näyttävät tähtäävän jonkin hyvän saavuttamiseen. Siksi hyvän on osuvasti sanottu olevan sen, mitä
kaikki tavoittelevat. Aristoteles ei kuitenkaan Sajaman (1991) mukaan ole arvosubjektivismin kannattaja. Kyse ei ole siitä, että hyvä määrittyisi jokaiselle erilaisena vaan kyse on
siitä, että kukin tavoittelee eri asioita hyvinä asioina. Moore (1976, 1–17) yhtyy Aristoteleen näkemykseen hyvästä ominaisuutena. Mutta kysymykseen siitä, onko hyvä samanlainen ominaisuus kuin muutkin objektien ominaisuudet, Moore ja Aristoteles vastaavat eri
tavoin. Moore (1976,1–17; ks. myös Sajama 1995) katsoo, että hyvä on asioille ja olioille
kuuluva yksinkertainen ja analysoimaton, mutta ei-luonnollinen ominaisuus. Hyvä sinänsä
ei ole määriteltävissä, mutta käytämme hyvän käsitettä asioiden arvottamiseen. Aristoteleen (1989, 11–13) näkemyksen mukaan hyvä on itsenäinen luonnollinen ominaisuus.
Hyvä -käsite tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä ja voidaan näin ollen sanoa, että hyvä on
analogista jonkin toisen ominaisuuden kanssa. Esimerkkeinä ovat hyvä ja hyödyllisyys sekä
hyvä ja onnellisuus.
Naturalistinen arvoteoria tuo lisäsävyjä hyvän olemuksen tarkasteluun. Sajama (1991;
ks. myös Moore 1976, 39–41) erottaa kolme erilaista naturalismin muotoa, joissa käsitys
hyvän olemuksesta vaihtelee. Kaksi näistä muodoista tuli kuvatuksi jo edellä Aristoteleen
määritellessä hyvää. Kolmannen version mukaan asia tai olio on hyvä, kun sillä on joku tai
joitakin luonnollisia hyväksi tekeviä ominaisuuksia. Hyväksi tekevät ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan, mihin lajiin olio kuuluu. Esimerkiksi hyvän ihmisen ja hyvän ruuan ominaisuudet ovat erilaiset.
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Tämän tutkimuksen kannalta tärkeämpiä kuin edellä mainitut metafyysiset vastaukset
hyvän ontologiaan ovat kuitenkin käsiteanalyyttiset vastaukset. Esittelen käsiteanalyyttisiä
vastauksia hyvän ontologiasta von Wrightin (1972, ks. myös von Wright 2001) laajan esityksen perustalta. Von Wright (1972,8, 19–113; ks. myös Kotkavirta 1995; Salmela 1998;
Sahlgren 2001) erittelee käsiteanalyyttisesti kuusi erilaista hyvä -käsitteen käyttötapaa eli
hyvän muunnelmaa. Ensimmäisessä hyvän merkityksessä voimme puhua välineellisestä
hyvästä, jolla tarkoitetaan sitä, että oliolla tai asialla on jokin ihanteellinen ominaisuus päämäärän saavuttamisen kannalta. Tällöin hyvyyttä arvioidaan tarkoituksen tai tehtävän täyttämisen suhteen. Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää huomata, että käytettäessä hyvä
-käsitettä suosittamiseen, on usein kyseessä juuri välineellinen eli instrumentaalinen hyvä.
Toisessa merkityksessä voimme käyttää hyvän käsitettä teknisessä mielessä. Tässä merkityksessä hyvyys liittyy taitoihin ja lahjakkuuteen. Puhuessamme taitavasta ammattilaisesta
hyvyys määrittyy ammatin tarkoituksen ja päämäärän mukaisesta taitavasta suorituksesta.
Tämä taitoihin ja lahjakkuuteen liittyvä hyvyys voidaan arvioida erilaisten testien ja pelien
avulla. Kolmantena hyvän lajina erotetaan terveydellinen hyvä. Hyvä merkitsee tällöin sitä,
että kehomme ja sen eri elimet toimivat funktionsa mukaan. Tässä yhteydessä käytetään
usein ilmauksia normaali ja kaikki kunnossa. Neljäntenä tapana käyttää hyvän käsitettä von
Wright (1972, 41; ks. myös von Wright 2001) mainitsee utilitaarisen hyvän. Utilitaarisesti
hyvä merkitsee samaa kuin hyödyllisyys tai hyväätekevyys, suotuisuus ja edullisuus jollekin. Utilitaarinen hyvyys ilmenee joko elollisen olennon hyvän edistämisenä tai sen suojaamisena. Hedonistinen hyvä puolestaan tarkoittaa subjektiivista kokemusta hyvästä eli
mielihyvää. Kuudes hyvän käyttötapa on inhimillinen eli eettinen hyvä. Sen mukaan jokaisen ihmisen pitää toiminnassaan pyrkiä hyvään.
Tutkimuksessani ymmärrän hyvän käsitteenä, jota käytetään asioiden arvottamiseen.
Toisaalta kysymyksessä on myös tutkimuksessa mukana olevien subjektiivinen käsitys
hyvästä.

3 Hyvä arvona mielenterveystyössä
Tutkimukseni aineistoa hankkiessani en millään tavalla rajannut käsitettä hyvä. Haastatteluaineistojen analyysin perusteella esitän erilaisia käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä
kuvaavat kategoriat. Tässä luvussa kuvaan sitä mielenterveystyötä koskevaa aikaisempaa
tietoa, jota apuna käyttäen olen muodostanut erilaisia käsityksiä kuvaavat kategoriat. Toisin sanoen luvun sisältö on määräytynyt sen mukaan, että olen etsinyt kirjallisuutta, jonka
avulla olen voinut varmentaa, että muodostamani kategoriat ilmaisevat erilaista käsitystä
hyvästä mielenterveystyöstä. Tutkimukseni hoitotieteellisen luonteen perusteella olen
muodostanut kategoriat mielenterveystyön sisältöä koskevien erilaisten käsitysten mukaan.
Teräväinen (1990, 112–113) huomauttaa, että aina kun määrittelemme hyvää, meidän on
ensin tehtävä arvoperustaa koskeva ratkaisu. Tällä ratkaisulla tarkoitetaan hyvää määrittävien seikkojen nimeämistä. Kalkas (1996, 89) puolestaan toteaa hyvän ilmenevän monella
eri tavalla ja edellyttävän arvoperustan määrittämistä. Näin ollen liitän tässä luvussa mielenterveystyötä kuvaavaan aikaisempaan tietoon sen tarkastelua, mitkä seikat määrittävät
hyvää (Teräväinen 1990, 112–113) ja miten hyvä ilmenee (Kalkas 1996, 89). Tarkastelen
hyvän määrittymistä ja ilmenemistä arvoavaruuden osatekijöiden, arvojen, arvostusten ja
ihanteiden (Turunen 1992, 18), avulla sekä hyvän eri merkityksien (vrt. von Wright 1972)
avulla. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa lukijalle, että tarkastelu perustuu pitkälti tulkintaani, koska suuri osa käyttämästäni kirjallisuudessa on muuta kuin eksplisiittistä kuvausta hyvästä mielenterveystyöstä. Luku etenee siten, että alaluvut 3.1–3.5. sisältävät aineiston analysointia osaltaan ohjanneen tiedon pääasiassa samassa järjestyksessä kuin esittelen tutkimuksen tulokset luvuissa 7 ja 8. Liitteessä 1. esitän tarkemman kuvauksen tämän
luvun ja tulososion välisistä yhteyksistä.

3.1 Hyvä mielenterveystyö mielenterveyden edistämisenä
Voimassa olevassa mielenterveyslaissa (1160/1990) mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä
mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat paitsi korjaava, myös ehkäisevä ja rakentava
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mielenterveystyö tai mielenterveyden edistäminen. Päämääränsä mukaan voidaan sanoa
mielenterveyden olevan arvo mielenterveystyössä. Toiminnan arvoperustan muutosta
kuvaa se, että aikaisemmissa alaa säätelevissä laeissa sisältönä ovat olleet korjaava ja
ehkäisevä mielenterveystyö. Arvoperustan muutosta osoittaa myös lain nimen muutokset.
Nykyisin voimassa oleva mielenterveyslaki (1160/1990) on ensimmäinen alaa koskeva
laki, jonka nimessä käytetään mielenterveyden käsitettä. Aiemmissa laeissa olivat käytössä
ilmaukset houru, sairasmielinen ja mielisairas. (Lehtinen ym. 1989, 338.)
Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää yrittää hahmottaa sitä, millaisiin arvoihin perustuen mielenterveystyön alaa on haluttu laajentaa mielenterveyden edistämisen suuntaan.
Mielenterveyslain voimaantuloa edelsivät komiteatyöskentely (Mielenterveystyön komitea 1984) ja virkamiestyöryhmän työskentely (Ehdotus laiksi mielenterveystyöstä 1988).
Kummassakaan näissä asiakirjoissa ei selkeästi tuoda esille esitettyjen uudistusten arvoperustaa. Sen sijaan mielenterveystyön komitea suosittelee lain nimeämistä mielenterveyslaiksi (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984, osa II, 250) ja sisällöiksi korjaavaa, ehkäisevää ja rakentavaa mielenterveystyötä (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984,
osa I, 37–47). Näin ollen voidaan tulkita hyvän määrittyvän mielenterveyden, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämisestä sekä mielisairauksien ja mielenterveyden
häiriöiden ehkäisemisestä, parantamisesta ja lievittämisestä. Mielenterveys on itseisarvo
-näkemys sisältyy paitsi komiteamietintöön, myös Suomen Mielenterveysseuran juhlavuoden julistukseen (Lahti ym. 1997, 1) sekä Lavikaisen ym. (2000) esittämien, jatkossa kuvaamieni, mielenterveystyössä tarvittavien muutoksien perusteluihin. Lavikainen ym.
(2000) suosittelevat siirtymistä mielenterveystyössä yksilötason tarkastelusta väestötason
tarkasteluun ja mielenterveyden häiriöpainotteisesta tarkastelusta positiivisen mielenterveyden tarkasteluun. Lisäksi tulee ymmärtää nykyistä selkeämmin, että mielenterveystyö
ei ole oma erillinen saarekkeensa, vaan se liittyy olennaisesti väestön terveyteen ja kuuluu
osaksi kansanterveystyötä.
Mielenterveys on paitsi itseisarvo, myös tärkeä välinearvo. Mielenterveys on yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja kansojen resurssi. Positiivinen mielenterveys mahdollistaa
yksilölle yhteiskunnassa toimimisen, vähentää inhimillistä kärsimystä, parantaa elämän
laatua sekä lisää hyvinvointia ja elämän mielekkyyttä. Yhteisötasolla positiivinen mielenterveys merkitsee tarkoituksenmukaisempaa palvelujen käyttöä sekä parempaa yhteisön
sosiaalista toimivuutta ja integraatiota. (Lavikainen ym. 2000.)
Lavikainen ym. (2000, 18–25; ks. myös Lahtinen ym. 1999, 35–37) jatkavat suosittelemiensa muutosten luetteloa tavalla, joka ilmentää käsitystä mielenterveyden häiriöstä epäarvona. Muutokset ovat tarpeellisia, koska mielenterveyden häiriöistä aiheutuu raskas taakka sekä yksilöille että yhteisöille. Raskaalla taakalla tarkoitetaan yhteiskunnalle mielenterveydenhäiriöistä kärsivien hoidosta aiheutuvia kustannuksia sekä mielenterveyden häiriöihin liittyvää lisääntynyttä kuolleisuutta. Yksilötasolla mielenterveyden häiriöiden aiheuttama taakka ilmenee heikentyneenä elämänlaatuna, leimaantumisena, marginalisoitumisena
sekä tulevan sukupolven mielenterveyden kehittymisen vaarantumisena.
Mitä ominaisuuksia katsotaan olevan toiminnalla, jonka avulla saavutetaan edellä kuvatut hyviksi koetut päämäärät? Rakentavan mielenterveystyön tavoitteiden saavuttamisen
tai mielenterveyden edistämisen kannalta tärkeitä yhteiskunnallisen toiminnan lohkoja
ovat sosiaali-, asunto-, koulutus- ja työllisyyspolitiikka (Mielenterveystyön komitea 1984,
osa II, 53–54; Lehtinen ym. 1989, 333–337; Lahti ym. 1997, 1; Lahtinen ym. 1999, 33–35;
Lavikainen ym. 2000, 15; Mielekäs elämä 2000). Tavoitteiden saavuttamiseksi on ensisi-
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jaisen tärkeää tunnistaa ja tunnustaa mielenterveyden arvo. Tavoitteiden saavuttamisen
edellytyksenä on myös ihmisen mielenterveydelle suotuisien yhteiskunnallisten olojen tunnistaminen. Suomalaisessa kirjallisuudessa pidetään ongelmallisena sitä, että tiedämme
vielä riittämättömästi mielenterveyden determinanteista ja niiden välisistä yhteisvaikutuksista (Lehtinen ym. 1989, 178–186; Lavikainen ym. 2000, 18–25; Mielenterveyspalveluiden kehittämissuositukset 2000, 9–10). Ulkomaisessa kirjallisuudessa (ks. esim. Hodgson
1996; McCulloch & Boxer 1997; Community Action for Mental Health 1998; Secker
1998) todetaan selkeästi, kuinka keskeistä on paitsi konstruktiivinen eli voimavarasuuntautunut toiminta, jossa pyritään suotuisan kehityksen käynnistämiseen sekä sitä säilyttävien
olojen tuottamiseen, myös mielenterveyden säilymistä heikentävien tekijöiden tunnistaminen ja toiminta niiden vaikutusten minimoimiseksi. Mielenterveyden edistämisen kannalta
on tärkeää toimia kaikilla seuraavilla kolmella eri tasolla: yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Yksilötasolla mielenterveyttä edistävässä toiminnassa on kyse ikäsidonnaisten ja
kulttuurisesti relevanttien elämisentaitojen (life skills) kehittymisestä ja kehittämisestä.
Mielenterveyteen yhteydessä olevia elämisen taitoja, ovat tunteiden ilmaiseminen, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä empatiakyky. Myös realistisen
minäkäsityksen ja itsetunnon kehittyminen ovat osaltaan seikkoja, jotka edistävät henkilön
omaa mielenterveyttä ja myös mahdollistavat toisten mielenterveyden tukemisen. Elämisen taitoja voidaan harjoittaa ja opettaa; tärkeitä elämänvaiheita tältä kannalta ovat lapsuus
ja nuoruus. Yhteisötasolla mielenterveyttä voidaan edistää muun muassa riskiryhmiin kuuluvia tukemalla. Yhteiskuntatason toimenpiteissä keskeisiä ovat rakenteellisten mielenterveyden esteiden, kuten epätasa-arvon ja aineellisen köyhyyden, minimoiminen. Lyhyesti
sanottuna mielenterveyttä edistettäessä lisätään kaikkien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia (Kaltiala-Heino & Rimpelä 1999; ks. myös Jenkins 2000).

3.2 Hyvä mielenterveystyö mielenterveyden häiriöiden ja
mielisairauksien preventiona
Ehkäisevä eli preventiivinen mielenterveystyö mainitaan ensimmäisen kerran jo vuoden
1952 mielisairaslaissa (187/1952). Tosin tuon ajan käsitys mielenterveyden häiriöiden
ehkäisystä painotti nykypäivän ajattelulle vieraalla tavalla keskeisenä ehkäisyn keinona
mielisairaiden sterilointia. Mielisairaslaissa (187/1952) mainitaan valistus- ja neuvontatyö
prevention keinoina, mutta vasta steriloinnin jälkeen. Ehkäisevän työn lisääminen lakiin
mielisairauksien hoidon ohella perustellaan tiedolla, jonka mukaan mielenterveyden häiriöt ylipäänsä ovat ehkäistävissä. Näin ollen voidaan todeta tietoa arvostetun. Varsinaisesti
nykyajattelun mukainen määritelmä preventiivisestä mielenterveystyöstä julkaistiin vuoden 1984 mielenterveystyön komitean mietinnössä (Mielenterveystyön komitean mietintö
1984, osa II, 290), jossa preventiolla tarkoitetaan yhteisöissä ja yksilöissä ilmenevien biologisten, psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien riskitekijöiden tunnistamista sekä niiden kehittymisen estämistä ja poistamista. Yhtenäistä käsitystä ehkäisevästä mielenterveystyöstä ei kuitenkaan tänäkään päivänä ole.
Upanne (1996) nimeää preventiivisen mielenterveystyön kaksi ajattelutapaa ns. sairausmalliksi ja vuorovaikutusmalliksi. Sairausmallissa ehkäisevä mielenterveystyö ymmärre-
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tään toiminnaksi, joka pyrkii tunnistamaan mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä ja torjumaan
niitä. Sen olennainen piirre on mielenterveydellisten vaikeuksien näkeminen sairautena tai
häiriönä. Ehkäisevä mielenterveystyö edellyttää selvän syyn tai riskitekijän tunnistamista.
Asioihin voidaan oikeastaan puuttua vasta sitten, kun jokin häiriö tai riskitekijä on jo nähtävissä. Preventio tapahtuu tämän mallin mukaan pääasiassa yksilötasolla. Tavoitteensa
mukaan erotetaan primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventio.
Sairausmalliin perustuvan primaari- ja sekundaariprevention mukaan toimittaessa mielenterveyden häiriö on epäarvo (vrt. Häyry & Häyry 1997, 111). Näin ollen primaariprevention tavoitteena on mielenterveydenhäiriöiden ilmaantuvuuden pienentäminen. Sekundaaripreventiolla puolestaan tarkoitetaan toimintoja, joilla pyritään psyykkisten häiriötilojen keston lyhentämiseen. Sen keinona ovat esimerkiksi ohjaaminen ja kannustaminen hakeutumaan mahdollisimman varhain hoitoon. Olennaisen tärkeää tällöin ovat joustavat ja
helposti saavutettavissa olevat palvelut. Varhaiseen hoitoon hakeutumiseen ohjaaminen
puolestaan edellyttää hyvää mielenterveydellistä osaamista terveydenhuollon eri tasoilla
toimivilta, joten heidän kouluttamisensa on yksi merkittävä tapa toteuttaa sekundaaripreventiota. Tertiaariprevention mukaan toimittaessa erilaiset selviytymisvaikeudet ovat epäarvo (vrt. Häyry & Häyry 1997, 111) ja preventiolla pyritään psyykkisten ongelmien tuottamien selviytymisvaikeuksien estämiseen ja korjaamiseen. Tertiaaripreventio tapahtuu
pääasiassa paikallisella tasolla. Sen keinoja ovat muun muassa hoidon jatkuvuuden turvaaminen, saumattoman palveluketjun järjestäminen sekä yhteistyö eri toimijatahojen kanssa
silloin, kun henkilö tarvitsee ongelmiensa monimuotoisuuden perusteella usean eri toimijatahon palveluita. Yksilötasolla tertiaaripreventio toteutuu muun muassa ohjauksena, neuvontana, uudelleenkoulutuksena ja kuntoutustoimenpiteinä. (Lehtinen ym. 1989, 336–337;
Lönnqvist 1998; Lavikainen ym. 2000; ks. myös Iija ym. 1999, 48–51; Saarelainen ym.
2000, 26–27.)
Vuorovaikutusmalliksi (Upanne 1996; ks. myös Upanne 2001, 3–11; Maggare 2002) nimetyn elämäntapahtumiin ja sosiaalisen tuen teoriaan perustuvan ajattelutavan mukaan ehkäisevä mielenterveystyö on laajempi asia kuin pelkästään häiriöiden ehkäisy. Lähtökohtana on, että ongelmia eivät aiheuta yksittäiset syyt vaan ongelmat kehittyvät yksilötekijöiden ja olosuhdetekijöiden vuorovaikutuksen tuloksena. Ongelmiin johtava kehityskulku
voidaan estää puuttumalla sen osatekijöihin ja prosesseihin. Vaikka selkeitä riskitekijöitä
mielenterveydenhäiriöille ei tunneta, preventiota voidaan toteuttaa, koska tiedetään, että ihmisten elämässä on tilanteita ja vaiheita, jotka voivat olla mielenterveyttä uhkaavia. Tavoitteeksi asetetaan positiivisten tulosten, terveyden, hyvinvoinnin ja selviytymisen, lisääminen. (Jenkins 2000; Upanne 2001, 10.) Näin ollen terveys, hyvinvointi ja selviytyminen
ovat itseisarvoja (vrt. Häyry & Häyry 1997, 110) vuorovaikutusmalliin perustuvassa preventiivisessä mielenterveystyössä.
Vuorovaikutusmallin mukaisesti on tärkeää pyrkiä vahvistamaan yksilöiden, perheiden
ja yhteisöjen voimavaratekijöitä. Kompetenssin lisääminen yksilötasolla tarkoittaa esimerkiksi toimintaa myönteisen minäkäsityksen kehittymisen edistämiseksi ja sopeutumis- ja
selviytymistaitojen kehittämiseksi sekä vaikeita elämäntilanteita kohtaavien tukemista.
Yhteiskuntatasolla keinona on kaikkien yhteiskunnallisten toimintojen arviointi mielenterveyden kannalta, paikallisella tasolla esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien tukeminen. Sisällöllisesti Upanteen (1996; ks. myös Upanne 2001) kuvaama vuorovaikutusmalliin perustuva preventiivinen työ lähenee näin ollen aiemmin kuvaamaani mielenterveyden edistämistä.
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Kirjallisuudesta löytyy kannanottoja, joissa arvotetaan edellä kuvaamiani preventiivisen
mielenterveystyön malleja. Sairausmalliin perustuvan prevention mahdollisuuksiin mielenterveystyössä on suhtauduttu kriittisesti, koska mielenterveyden häiriöihin liittyvät
syy-seuraussuhteet ovat monimutkaisia. Lehtinen ym. (1989, 187–195; ks. myös Lehtinen
1994) tarkastelevat asiaa kahden eri tekijän välisestä yhteydestä ja niiden tieteellisestä merkityksestä todeten, kuinka tilastollinen yhteys kahden eri tekijän välillä ei vielä osoita kausaalisuutta eikä sen suuntaa. Heidän mukaansa kausaalisuhteiden osoittaminen mielenterveyden häiriöiden ja erilaisten mielenterveyden determinanttien eli taustatekijöiden välillä
on vaikeaa. Pääsääntöisesti on kysymys intranssitiivisesta korrelaatiosta eli epäsuorasta yhteydestä tai niin kuin Karlsson (1994) asian ilmaisee tietystä todennäköisyydestä.
Cowen (1998) puolestaan perustelee kantaansa vuorovaikutusmalliin perustuvan preventiostrategian paremmuudesta ja suositeltavuudesta suhteessa sairausmalliin perustuvaan strategiaan konkretisoimalla Lehtisen ja Kuuselan (1989, 187–195; ks. myös Lehtinen
1994) tarkastelutapaa. Ensimmäisenä sairausmalliin liittyvänä rajoitteena hän mainitsee
mielenterveyden häiriöiden monisyisyyden ja ennustamattomuuden. Emme tunne tarkkaan
kehityskulkua riskitekijöistä oireisiin. Tietyllä oireella voi olla useita riskitekijöitä, ja tietty
riskitekijä voi ennustaa useampaa erilaista häiriintynyttä lopputulosta. Cowen (1998) mainitsee lisäksi kaksi muuta sairausmallin rajoitetta. Merkittävä rajoite liittyy käsitykseen,
jonka mukaan olisi olemassa tiettyjen sairauksien riskiryhmiä. Riskiryhmäajattelu on eettisesti ongelmallinen monella eri tavalla. Ensinnäkin se jättää joitakin henkilöitä ehkäisevän toiminnan ulkopuolelle, ja toisaalta saattaa jotkut ihmiset tietoisiksi itsellään olevista
riskitekijöistä, jotka eivät ehkä koskaan johda oireisiin ja sairastumiseen. Kolmas vuorovaikutusmalliin perustuvaa preventiivistä mielenterveystyötä puoltava seikka on se, että
sairausmallin mukaan toimenpiteisiin voidaan ryhtyä vasta kun riskitekijät on tunnistettu,
mikä on eettisesti arveluttavaa (Cowen 1998).
Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä kuin Cowen. Ryynänen ja Myllykangas (2000,
128–132) kritisoivat väestöstrategiaan perustuvaa preventiivistä toimintaa hyvä-käsitteen
hyödyllisyys-merkityksessä. Preventiivinen toiminta ei ole sinänsä hyvä vaan se tulisi arvioida eettisesti jokaisessa tilanteessa erikseen, koska väestöstrategiaan perustuva toiminta
tarjoaa vähäisen hyödyn kullekin yksilölle. Suurin osa niistä, jotka ovat vuorovaikutusmalliin perustuvan preventiivisen toiminnan kohteina, välttyisi sairastumiselta joka tapauksessa.
Kokoavasti totean luvuista 3.1 ja 3.2, että olemassa olevan kirjallisuuden perusteella käsitys mielenterveystyöstä mielenterveyden edistämisenä on siis suhteellisen uusi ajatus.
Sen sijaan käsitys, jonka mukaan mielenterveystyöhön sisältyy häiriöiden ehkäisy eli preventio, on tunnettu jo pitkään. Yhtenäistä käsitystä prevention mahdollisuuksista ja menetelmistä ei kuitenkaan ole saavutettu, vaan sairausmallissa ja vuorovaikutusmallissa prevention mahdollisuuksiin ylipäänsä ja tarkoituksenmukaisiin menetelmiin otetaan erilainen
kanta.
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3.3 Hyvä mielenterveystyö mielenterveyden häiriöiden ja
mielisairauksien tutkimuksena, hoitona ja kuntoutuksena
Mielenterveyslain (1160/1990) mukaan korjaavalla mielenterveystyöllä pyritään yksilöiden mielenterveyden häiriöiden ja mielisairauksien parantamiseen ja lievittämiseen. Sillä
tarkoitetaan tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Korjaavaa mielenterveystyötä on myös
yhteisöihin ja ryhmiin kohdistuva toiminta, jolla parannetaan tai lievennetään vuorovaikutussuhteiden häiriöitä henkilöiden välillä (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984, osa
II, 8; Lehtinen ym. 1989, 333; Lavikainen ym. 2000; ks. myös Saarelainen ym. 2000, 26–
27).
Korjaavaa mielenterveystyötä toteutetaan mielenterveyspalveluissa, jotka toimivat avohoitokeskeisyyden, porrasteisuuden ja moniammatillisuuden periaatteiden mukaisesti.
Mielenterveyslain (1160/1990) voimaantuloa edeltäneen komitean (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984, osa II, 252–283) käsitystä hyvästä mielenterveystyössä ilmentävät
ihanneluontoiset suositukset palvelujärjestelmän avohoitopainotteisuudesta ja porrasteisuudesta.
Ihanneluontoisista suosituksista tarkastelen ensimmäiseksi porrasteisuutta. Porrasteisuudella tavoitellaan hyvää palvelujärjestelmää, jossa erilaiset osaamiseen, palvelujen saavutettavuuteen, hoitosuhteiden jatkuvuuteen ja toiminnan taloudellisuuteen liittyvät näkökohdat muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Peruspalvelujen yhteydessä toteutuva
mielenterveystyö ei myöskään leimaa palvelujen käyttäjiä samalla tavalla kuin eriytyneet
palvelut. (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 9–10, 24–35; Ks. myös Galvin & McCarthy 1994.)
Toinen mielenterveystyön palvelujärjestelmää kuvaava ihanne on avohoitokeskeisyys
(Mielenterveystyön komitean mietintö 1984, osa II, 280). Avohoitokeskeisyys mainitaan
tavoitteena ensimmäisen kerran vuoden 1952 mielisairaslaissa, mutta jo 1920-luvun lopussa Helsingissä aloitti toimintansa Suomen Sielunterveysyhdistyksen ylläpitämä huoltotoimisto mielisairaaloista kotiutuneiden jälkihoidon turvaamiseksi. Sen perustajat uskoivat
ajan yleisen hengen vastaisesti potilaiden mahdollisuuteen parantua mielisairaudesta ja pitivät tärkeänä kiinnittää vallinneen sairauksien biologista ja perinnöllistä luonnetta korostavan ajattelutavan ohella huomiota siihen, että psykososiaaliset seikat määrittävät psyykkisen sairauden kulkua. Näin ollen ja myös humaaneista syistä katsottiin mahdolliseksi ja
tarpeelliseksi tukea niitä, joiden sairaalahoito oli päättynyt. (Anttinen 1983, 221–224.)
Mielenterveystyön komitea (1984, osa II, 53, 93–124, 265) puolestaan perustelee avohoitokeskeisyyttä seikoilla, joiden tulkitsen ilmaisevan potilaan hyvää ja taloudellisuutta
arvoina. Potilaiden toipuminen sairaudestaan on parempaa, koska avohoitokeskeisesti toimittaessa palvelut saadaan lähelle käyttäjää ja avohoito pystyy sairaalahoitoa paremmin ottamaan huomioon potilaan kokonaistilanteen. Avohoidolta puuttuu lisäksi sairaalahoidon
potilasta passivoiva luonne, eikä sillä myöskään ole sairaalahoidon kaltaisia kielteisiä vaikutuksia potilaan sosiaalisiin suhteisiin. Kaikkien näiden etujen myötä potilaiden toipumisen sairaudestaan katsotaan olevan parempaa, ja mielenterveystyötä voidaan näin ollen toteuttaa taloudellisemmin.
Kolmantena hyvään korjaavaan mielenterveystyöhön tähtäävän palvelujärjestelmän
ominaisuutena mainitaan (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984, osa II, 8) moniammatillinen tiimityö. Moniammatillisuutta on perusteltu muun muassa sillä, että mielenter-
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veydelliset ongelmat ovat luonteeltaan moninaisia, minkä takia tarvitaan useanlaista osaamista. Alun perin esimerkiksi mielenterveystoimiston henkilökunnan virkarakennetta perusteltiin juuri edellä olevalla toteamuksella (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984,
osa II, 8; ks. myös Ollikainen ja Yrjölä 1983).
Moniammatillista työskentelyä arvostetaan myös monesta muusta syystä. Tulkitsen näiden syiden liittyvän toisaalta potilaan ja toisaalta työntekijän hyvään. Työntekijän hyvä toteutuu ensinnäkin, kun työryhmä toimii taustatukena mahdollistaen keskinäisen konsultoinnin. Toisekseen psykoottisen henkilön auttaminen herättää työntekijöissä väistämättä
vastatunteita ja moniammatillisuus mahdollistaa näiden vastatunteiden käsittelyn. Vastatunteisiin liittyvä keskustelu työryhmässä on monipuolista ja reflektoinnin mahdollistavaa.
Kolmantena moniammatillisuuden etuna mainitaan korjaavassa mielenterveystyössä hyödynnettävät monet erilaiset psykoterapiamuodot. Yhteisessä keskustelussa potilaan hoidosta voi syntyä uusi näkemys, joka on parempi kuin yksikään yksittäinen psykoterapiamuoto
voi tarjota.
Potilaan hyvä puolestaan toteutuu siten, että hänen tilannettaan arvioidaan monipuolisesti ja hän voi saada apua yhdeltä työryhmältä silloinkin, kun hänellä on myös muuta kuin
varsinaisen psykiatrisen hoidon tarvetta. (Haarakangas & Seikkula 1999; Rasinkangas &
Holma 2000; ks. myös Galvin & McCarthy 1994; Saarelainen ym. 2000, 30–32.)
Moniammatillinen tiimityö ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaikka hallinnollisesti
työryhmä olisikin koottu moniammatillisuuden periaatteella. Esteeksi aidolle moniammatillisuudelle Reese ja Sontag (2001) mainitsevat eri ammattiryhmiin kuuluvien epätietoisuuden toistensa ammattitaidosta, tieto- ja arvoperustasta sekä keskinäiset rooliepäselvyydet. Toisaalta on katsottu, että yhteistyötä ei vaikeuta epätietoisuus vaan syvällisemmin eri
alojen erilaiset näkemykset mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöstä ja tästä johtuvat
erilaiset lähestymistavat hoitoon (Barnes et al. 2000).

3.3.1 Hoidollinen päätöksentekoprosessi hyvän korjaavan
mielenterveystyön edellytyksenä
Olen jäsentänyt työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat aihealueet
hoidollisen päätöksentekoprosessin mukaisesti. Hoidollinen päätöksentekoprosessi edustaa tutkimuksessani suunnitelmallisuuden arvostamista, toisin sanoen suunnitelmallisuuden katsotaan olevan yksi periaate, jota toteuttamalla voidaan tavoitella hyvää mielenterveystyötä. Kuvaan tämän luvun aluksi hoidollista päätöksentekoprosessia ja sen soveltamiseen liittyvää arvoperustaa.
Hoidollinen päätöksentekoprosessi tarkoittaa päätöksentekoa, joka etenee tiettyjen, käytännön toiminnassa osin päällekkäistenkin vaiheiden kautta. Päätöksentekoprosessin sisältö muodostuu ihmisen terveyttä, sairautta ja niiden hoitamista koskevasta tiedosta. Prosessi
alkaa hoidon tarpeen määrittämisestä tai potilaan ongelmien määrittämisestä. Nykyisin korostetaan sitä, että tässä vaiheessa tulisi määritellä paitsi potilaan oireet, ongelmat ja toimintakyvyn vajavuudet eli syyt miksi potilas tarvitsee terveydenhuoltohenkilökunnan ammatillista apua, myös hänen voimavaransa ja olemassa oleva toimintakykynsä. Päätöksentekoprosessin seuraavassa vaiheessa asetetaan hoidolle tavoitteet. Tällä ilmaistaan se, mil-
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laisiin muutoksiin hoidolla pyritään. Tavoitteen asettamisen jälkeen seuraa luonnollisesti
laaditun suunnitelman toteuttaminen. Terveydenhuoltohenkilökunta toimii joko yhdessä
potilaan kanssa tai hänen puolestaan erilaisin menetelmin kohti asetettua tavoitetta. Kullakin ammattiryhmällä on oma vastuualueensa potilaan hoidossa ja kukin ammattiryhmä
käyttää omalle ammattialalleen tarkoituksenmukaisia menetelmiä. Päätöksentekoprosessin
kuvataan päättyvän arviointiin. Arviointi tarkoittaa paitsi asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia, myös koko hoitoprosessin arviointia. Arviointi kohdistuu hoidon tarkoituksenmukaisuuteen, tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja kattavuuteen.
(Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 4, 49–58; Lauri & Elomaa 1998.)
Hoitotyön prosessimallin ensimmäisiä esittäjiä 1950-luvun jälkipuoliskolla olivat Orlando, Hall ja Wiedenbach (Seaback 2000, 3; ks. myös Krause & Salo 1992, 130). Ward
(1988) ja Altschul (1997) tarkastelevat prosessimallin omaksumisen perusteita. Yllättävästi Ward (1988, 16) toteaa kuinka alun perin taustalla olivat taloudelliset arvot. Vakuutusyhtiöt tarvitsivat tietoa siitä mitä hoitoa potilaat saivat vakuutusyhtiön heille myöntämällä rahalla. Altschul (1997) ja samoin Ward (1988, 16–17) esittävät myös toisen perusteen suosia
prosessimallia. Tuohon aikaan sairaanhoitajat toimivat lääkärin ohjeita toteuttaen. Prosessimallin omaksumisella pyrittiin löytämään ja vahvistamaan sairaanhoitajan oma, lääkärin
ja muiden työntekijöiden alueesta erottuva itsenäinen toiminta-alue. Tulkintani mukaan
professionaalinen itsenäisyys oli arvo, jonka saavuttamiseksi sairaanhoitajat tuolloin työskentelivät.
Nykyisin useassa alan teoksessa (ks. esim. Townsend 1999, 123–152; Fortinash 2000,
122–147; Stuart 2001, 184–198; ks. myös Shannon et al. 1988, 141–160) esitellään hoitotyön prosessimalli tai vastaava päätöksentekomalli. Prosessimallin mukaista toimintaa suositellaan hoitotyön käytännön perustaksi hoitotyön tehokkuuden varmistamiseksi (Shannon et al. 1988, 141), potilaan hyvän toteutumiseksi (Stuart 2001, 184), hoitotyön laadun
parantamiseksi (Townsend 1999, 124) ja myös siksi, että prosessimallin mukaisesti toimittaessa täytetään itsenäiselle professiolle asetettu vaatimus tieteellisten menetelmien käyttämisestä (Townsend 1999, 124).
Suomalaiseen hoitotyöhön prosessimallin mukainen toimintatapa omaksuttiin 1970-luvun loppupuolelta lähtien WHO:n tutkimus- ja kehittämisohjelman myötä (ks. esim.
Krause & Salo 1992, 130). Prosessimallin mukaista toimintaa suositeltiin, koska näin katsottiin päästävän systemaattiseen toimintaan ja kokonaisvaltaiseen potilaiden auttamiseen.

3.3.2 Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin
toteutumisena: tarpeen määrittäminen
Millä tavalla hoitotyön edustajat toimivat toimiessaan prosessimallin mukaan? Tarkastelen
ensin hoitotyön edustajien näkemyksiä. Lisäksi otan esille joitakin kysymyksenasetteluja
muiden tieteenalojen näkökulmasta.
Prosessimallia sovelletaan nykyisin aika yhtenevästi neli- tai viisivaiheisena (ks.
esim.Townsend 1999, 123-152; Fortinash 2000, 122–147; Seaback 2000; Stuart 2001, 184–
198), mutta prosessin sisällöstä on erotettavissa useita erilaisia ajattelumalleja psykiatrisessa hoitotyössä. Tarkastelen niistä tämän tutkimuksen kannalta olennaisia eli vuorovaikutus-
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keskeistä ja kokonaisvaltaisuutta korostavaa näkemystä sekä näyttöön perustuva toiminta-ajattelumallia. Kuntouttava psykiatrinen hoitotyö kuvataan alan kirjallisuudessa hyvin
samansisältöisesti kuin kuntoutusta kuvataan yleensä mielenterveystyön kirjallisuudessa.
Tästä syystä kuvaan kuntouttavan psykiatrisen hoitotyön yhteydessä kuntoutusta myös
muiden tieteenalojen kannalta.
Peplau julkaisi vuonna 1952 (ks. myös Peplau 1994) hoitotyön teoriansa teoksessaan Interpersonal Relationships in Nursing, jossa hän korostaa, kuinka hoitotyö on ennen kaikkea
vuorovaikutusprosessi asiakkaan ja työntekijän kesken. Teoksen julkaisemisen merkitystä
pidetään suurena, sen katsotaan merkinneen professionaalisen hoitotyön syntyä (Sills
1998). Peplau (1952; ks. myös Peplau 1968/1999) ja muut hoitotyön vuorovaikutusluonnetta korostavat teoreetikot, kuten Orlando, Paterson ja Zrerad sekä Travelbee, katsovat potilaan hoidon tarpeen määrittyvän siitä, mitä apua potilas itse kokee tarvitsevansa. (Marriner 1984.) 1990-luvulta lähtien hoitotyön mallinsa julkaisseista teoreetikoista hoitotyön
vuorovaikutusluonnetta korostavat ainakin Dennis (1998) sekä Barker (2001), jotka myös
täsmentävät edellä olevaa varsin yleisluontoista näkemystä hoidon tarpeen määrittymisestä. Heistä Dennis (1998) toteaa hoitotyön tarpeen syntyvän niistä seikoista, jotka estävät
potilasta elämästä valitsemallaan tavalla ottaen kuitenkin huomioon oman ja muiden turvallisuuden. Barker (2001; ks. myös Barker et al. 1998) puolestaan kuvaa hoitotyön tarpeen
määrittämistä ongelmakeskeisesti. Avun tarvetta määriteltäessä on kiinnitettävä huomiota
asiakkaan omiin kokemuksiin ongelmistaan ja niiden alkuperästä, hänen ongelmiin liittyviin tunteisiinsa ja ongelman muuttumiseen ajan kuluessa, ongelman merkitykseen potilaalle itselleen ja esimerkiksi hänen vuorovaikutussuhteilleen. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota hänen tulevaisuudenodotuksiinsa sekä hoitotyön edustajilta odottamaansa apuun.
Lyhyesti sanottuna hoidon tarve määrittyy niistä ongelmista, joita psyykkisestä sairaudesta
potilaalle aiheutuu. Vuorovaikutuskeskeisessä ajattelutavassa potilas nähdään ennen kaikkea tajunnallisena olentona, joka itse luo elämäänsä. Tämä ilmenee yksilöllisyyden periaatteen asettamisena hoitotyön ihanteeksi.
Psykiatrisen hoitotyön tarpeen määrittäminen on osaltaan yhteydessä ihmiskäsitykseen,
johon hoitotyö perustuu. Haluttaessa korostaa ihmisen monidimensionaalista olemusta hoitotyön perustana korostetaan hoitotyön kokonaisvaltaista, holistista luonnetta. Holismi-käsite voidaan perustellusti ymmärtää monella eri tavalla, mutta Kolcaban (1996) mukaan
hoitotyössä sitoudutaan persoonakohtaiseen holismiin. Tällöin hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa potilaan fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen avun tarpeen määrittämistä
(ks. esim. Montgomery Dossey et al. 1995, 7; Acee 1998).
Holistinen ajattelutapa on ollut esillä hoitotyön kirjallisuudessa jo 1900-luvun alusta
lähtien. Miksi kokonaisvaltaista ajattelutapaa, joka nykyisin esitellään useissa alan teoksissa ihanteeksi asetettuna periaatteena, pidettiin arvokkaana? Allenin (1991) mukaan holistisuuden korostamisella oli sekä itseisarvoinen että välinearvoinen luonne. Kyseessä oli toisaalta sairaanhoitajien pyrkimys oman, itsenäisen toimialueen löytämiseen ja tätä kautta
oman statuksensa kohottamiseen. Toisaalta holistisuuden on sanottu edustavan myös sitä,
mitä hoitotyössä pidetään sinänsä hyvänä eli itsessään arvokkaana. Psykiatrisen hoitotyön
osalta Allen (1991) tuo esille myös toisenlaisia perusteluja. Potilaan hyvä vaati asyylien eli
turvalaitosten sairaanhoitajia luopumaan potilaita vartioivasta toimintatavasta ja siirtymään potilaiden kokonaisvaltaiseen auttamiseen, jossa huomioidaan ihmisen kaikki olemuspuolet.
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Miten hoitotyön tarve määritetään, kun holistinen ihmiskäsitys ohjaa määrittämistä?
Kirjallisuudesta voidaan erottaa ainakin kolme erilaista painotusta. Yhteistä holistisessa
ajattelutavassa on huomion kiinnittäminen ihmisen kaikkiin olemuspuoliin hoitotyön tarvetta määriteltäessä. Erot liittyvät toisaalta käsitykseen diagnoosin merkityksestä ja toisaalta ihmiskäsitykseen. Diagnoosikriittistä painotusta edustava Saarikoski (1992a) ilmaisee
selkeästi arvostuksensa todetessaan kuinka diagnoosikeskeinen, yleistävä ajattelutapa on
riittämätön autettaessa potilaita, joiden ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä ja tilannekohtaisia.
Hän toteaa hoitotyön tarpeen määrittämisessä olevan kysymyksessä sen määrittäminen
mitkä kyseisen ihmisen merkityskokemukset ovat epäsuotuisia, mitä muutoksia hänen elintoiminnoissaan halutaan tapahtuvan ja mitä situaation komponentteja on tarpeen muunnella. Arviointihorisonttina toimii tältä osin potilaan elämisentaito.
Toisaalta hoitotyön tarpeen määrittämisen lähtökohdaksi voidaan ymmärtää potilaan
lääketieteellinen diagnoosi, tai diagnoosin ja sen merkityksen ymmärtäminen voidaan asettaa hoitotyön tavoitteeksi. Analogiamallin (vrt. Laitinen 1984) mukainen painotus kokonaisvaltaisessa hoitotyössä tarkoittaa potilaan psyykkisen sairauden pitämistä hoidon tarpeen määrittämisen yhtenä lähtökohtana. Hoitotyön tarve määritellään tällöin diagnoosin
mukaisesti, joko selkeästi psyykkisten oireiden mukaisesti (Townsend 1999) tai siten, että
tarvetta määrittävät joko potilaan selviytyminen arkisessa elämässään (Latvala & Janhonen
1997; ks. myös Latvala ym. 1995, 20; Iija ym. 1999, 19) tai yleisluontoisemmin potilaan
elämässään kokemat, psyykkiseen sairauteen liittyvät vaikeudet (Hanson & Taylor 2000).
Altschul (1997) pitää hoitotyön perustana paitsi potilaan selviytymistä, myös hänen kokemustaan ja ymmärtämystään psyykkisistä oireistaan. Sairaanhoitajan tulee kiinnittää huomiota potilaan selviytymisen ohella myös potilaan oireisiin ja siihen, miten potilas oireensa
ja sairautensa ymmärtää. Tärkeää on huomata, että analogiamallin (vrt. Laitinen 1984) mukaisesti toimittaessa arvostetaan paitsi potilaan ongelmien, myös hänen voimavarojensa,
koko hänen elämäntilanteensa sekä sosiaalisten suhteidensa laadun ja määrän selvittämistä
(Lindström 1988; Barker et al. 1998).
Ihmiskäsitykseen liittyvät painotuserot tulevat selkeästi ilmi verrattaessa Hummelvollin
ja da Silvan (1994) sekä Saarikosken (1992a) käsitystä ihmisestä. He kuvaavat ihmisen olemusta holistisena olentona. Saarikoski (1992a) korostaa ihmisen yksilöllisyyttä, Hummelvoll ja da Silva (1994) korostavat ihmisen olemusta omavastuisena ja valintoja tekevänä
olentona. Tällöin hoitotyön tarpeen määrittelyn ytimen muodostaa keskustelu siitä, millaista mielekäs elämä on juuri tämän potilaan mielestä ja millaista apua hän tarvitsee ja toivoo
sairaanhoitajilta. Kuvauksessa hoitotyön tarpeen määrittymisestä korostuu mielestäni tällöin ihmisen reaalistuminen tajunnallisena olentona huolimatta siitä, että teorian laatijat korostavat teoriansa kokonaisvaltaisuutta.
Lääketieteellisen, potilaan sairautta koskevan tiedon arvostaminen määrittää hoitotyön
tarvetta vielä edellä mainittuja käsityksiä selvemmin näyttöön perustuva toiminta-ajattelutavassa, jonka Stuart (2001, 76–87) mainitsee psykiatrisen hoitotyön parhaaksi tasoksi.
Gournay (1995) toteaa ajattelutapaa esitellessään, että ensisijaisesti tulee tuntea sairaudesta
kärsivän potilaan tarpeet ja että toiseksi pitää tietää kaikki mitä tiedämme potilaan sairauden luonteesta. Hoitotyön tarpeen määrittäminen merkitsee tällöin potilaan tarpeiden sekä
hänen mentaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilansa tarkastelua. Hoitoprosessin perustaksi
potilaasta laaditaan diagnoosi, joka ilmaisee yksilön, perheen ja lähiyhteisön responssia aktuaalisiin tai potentiaalisiin terveysongelmiin ja elämänprosesseihin. Hoidon tarpeen arvioinnissa tulisi luotettavuuden varmistamiseksi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan erilai-
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sia strukturoituja menetelmiä, kuten depressioseulaa ja kognitiivisten kykyjen kartoituslomaketta. (Maphoso et al. 2000; Ks. myös Stuart 2001, 76–87.)
Kokoavasti totean psykiatrisen hoitotyön edustajien pitävän hoitotyön tarpeen määrittämistä erilaisena sen mukaan mistä lähtökohdista he asiaa tarkastelevat. Hoitotyön vuorovaikutusluonnetta korostavissa näkemyksissä hoidon tarpeen määrittely tarkoittaa lähinnä
potilaan omaa kokemusta hoidon tarpeesta. Hoitotyön kokonaisvaltaisuutta korostavissa
näkemyksissä puolestaan keskeistä on potilaan selviytyminen arkisessa elämässään. Näyttöön perustuva toiminta-ajattelumallissa sekä kuntouttavan hoitotyön tavoitteissa korostetaan muita ajattelumalleja selkeämmin potilaan psyykkisen sairauden oireita hoitotyön tarpeen määrittäjänä.
Kuntouttava psykiatrinen hoitotyö muodostaa hoitotyössä oman osa-alueensa, jossa potilaan psyykkinen sairaus hoitotyön tarpeen määrittäjänä ilmenee myös selkeästi. Kuntouttavalla hoitotyöllä tai kuntoutuksella jota nimitystä käytetään paljon, tarkoitetaan hoitotyön
kirjallisuudessa miltei yksinomaan vaikeista ja pitkäaikaisista psyykkisistä häiriöistä kärsivien auttamista (ks. Latvala ym. 1995, 71–75; Starkey et al. 1997; Adams & Partee 1998;
Iija ym. 1999, 130–143; Punkanen 2001, 65–71). Kuntoutuksen tavoitteenasettelussa voidaan erottaa kaksi arvokkaana pidettyä päämäärää: sopeutuminen ja normaalisuus. Sekä
Saarikoski (1992b) että Lehtonen (1998) korostavat psyykkisen sairauden merkitsevän tarvetta oman elämän ja arvojen uudelleenjärjestämiseen. Sairastunut joutuu madaltamaan tavoitteitaan tai muuttamaan niitä. Normaalius ilmenee kuntouttavan hoitotyön yleisluontoisina tavoitteina, joiksi mainitaan pyrkimys palauttaa sairastuneen henkilön elämäntilanne
edes joltain osin kriisiä edeltäneeseen tilaan (Latvala ym. 1995, 71–75; Starkey et al. 1997).
Normaaliuteen liittyvä tavoite voidaan kuvata myös muutoksena ihmisen subjektiivisen
terveyden kokemisessa ja sen estämisenä, että sairastuneen elämä kapeutuu ongelmiin ja
sairauteen keskittyväksi (Iija ym. 1999, 138–140). Normaaliuden saavuttaminen ilmenee
palautuneena elämänhaluna ja -hallintana, heränneenä kiinnostuksena omaan selviytymiseen ja omista oikeuksista kiinni pitämiseen sekä vuorovaikutussuhteiden ylläpitämiseen
omassa ihmissuhdeverkostossa (Saarikoski 1992b; Lehtonen 1998), vastuun ottamisena
omasta elämästä (Iija ym. 1999, 30) ja hyvänä työ- ja toimintakykynä (Adams & Partee
1998; Punkanen 2001, 66). Normaaliutta kuvaavat myös itsenäinen elämä, jossa psyykkisen sairauden aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja kuntoutuja kokee
saavuttaneensa elämäntyytyväisyyden (Iija ym.1999, 19; Punkanen 2001, 66) ja laadukkaan elämän (Starkey et al. 1997).
Lääketieteen ja psykologian piirissä kuntoutuksen tavoitteina on pidetty osin hoitotyön
kanssa yhtenevästi sitä, että sairauden vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi (Pihkanen 1967). Sairauden vaikutusten pienuudesta kertovat henkilön mahdollisuudet itsenäiseen, ihmisarvoiseen ja hyödylliseen elämänasemaan (Pihkanen 1967; Bennun 1992; Bridges et al. 1994). Muina tavoitteina on pidetty hyvää työ- ja toimintakykyä (Pylkkänen
1997), elämänlaadun parantumista sekä itsetunnon vahvistumista ja toimintakyvyn edistämistä (Lähteenlahti 2001, 162–163, 177).
Edellä olevasta voisi päätellä, että kuntouttava hoitotyö keskittyisi yksinomaan sairastuneen yksilöllisten ominaisuuksien parantamiseen. Näin tilanne on kuntoutusta koskevan
kritiikin mukaan paljolti ollutkin (ks. esim. Riikonen ym. 1996), vaikka esimerkiksi Ahlfors (1992b), Adams ja Partee (1998) sekä Starkey et al. (1997) korostavat kuntouttavan
hoitotyön tavoitteena olevan myös sairastuneen ympäristöön vaikuttamisen. Vaikuttaminen
tarkoittaa muun muassa yhteistyötä perheen kanssa, jottei sairastunutta suljettaisi vuorovai-
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kutuksen ulkopuolelle ja jotta perheenjäsenet voisivat työstää sairastumisen herättämiä
syyllisyyden ja avuttomuuden tunteitaan (Saarikoski 1992b).
Kokoavasti totean psykiatrisen kuntoutuksen tai kuntouttavan hoitotyön tarpeen määrittämistä tarkasteltavan kirjallisuudessa suhteellisen yhtenevästi pyrkimyksenä palauttaa sairastuneen elämäntilanne kriisiä edeltäneelle tasolle tai laajemmin ottaen mahdollistaen sairastuneen elää sairaudestaan huolimatta mahdollisimman normaalia, itsenäistä elämää ja
saavuttaa elämäntyytyväisyys.
Psykiatrisen hoitotyön tarve voidaan määrittää yleisluontoisesti ammatillisen avun tarpeena tai pitäen yhtenä lähtökohtana potilaan psyykkistä sairautta. Psyykkisen sairauden
merkitys hoidolle on Louhialan (1995; ks. myös Orma 1986) mukaan yksi psykiatrian keskeinen ontologinen kysymys. Vähän yli kahdensadan vuoden ajan mielenterveyteen liittyvät vaikeudet on mielletty psyykkisiksi sairauksiksi ja lääketieteen piiriin kuuluviksi kysymyksiksi. Tätä ennen hoito oli ollut enemmänkin moraaliperusteista kasvatustoimintaa.
Nykyisinkin käydään keskustelua mielenterveydellisten ongelmien sairausluonteesta ja
asiasta esitetään toisistaan poikkeavia käsityksiä.
Lääketieteellisen diagnoosin merkitys psykiatrisen hoidon kannalta ymmärretään tulkintani mukaan ainakin kolmella eri tavalla. Ehkä tavallisin näkemys lääketieteellisistä
psykiatrisista diagnooseista on se, että kliinisen käytännön kannalta sairauksien kriteereitä
ja rajoja pidetään välttämättöminä, vaikka samalla tuodaan esille sekä psyykkisten sairauksien luonne oireyhtyminä että diagnoosijärjestelmän validiuteen ja reliabiliuteen liittyvät
heikkoudet (ks. esim. Lönnqvist 2001). Diagnostista tietoa arvostetaan mielenterveystyön
käytännön kannalta. Arvostus voi ilmentyä käsityksenä, jonka mukaan lääketieteelliset
diagnoosit helpottavat potilaan hoitoa ja käytävää keskustelua (Lönnqvist 2001), käsityksenä, jonka mukaan diagnoosi tarjoaa asianmukaisen tiedon potilaan tilasta yhteistyökumppaneille sekä myös potilaalle itselleen (Lehtonen 1996), ja käsityksenä, jonka mukaan diagnoosi muodostaa hoidon perustan (Lehtonen 1996; Lepola ym. 1998).
Vaikka psykiatrian piirissä osaltaan arvostetaan sairauksien diagnosointia lääketieteellisen mallin mukaisesti, korostetaan toisaalta eroa somaattiseen lääketieteeseen ja diagnostisen tiedon rajallista merkitystä. Tällöin tuodaan useimmiten esille mielenterveydellisten
häiriöiden monisyisyys, ja tällä perusteella pidetään tärkeänä, että näistä häiriöistä kärsiviä
tulee auttaa ottamalla huomioon kaikki ihmisen olemispuolet eikä pidä keskittyä vain biologisiin prosesseihin. Tätä näkökulmaa edustaa hyvin selkeästi niin sanottu tarpeenmukaisen hoidon malli, jota Suomessa on jo pitkään kehitetty skitsofreniapotilaan hoidon perustaksi (Alanen ym. 1991). Tarpeen mukaisen hoidon mallissa todetaan, kuinka hoito ei ohjaudu vain psykiatrisesta diagnoosista potilaiden hoidollisten tarpeiden moninaisuuden ja
yksilöllisyyden vuoksi (Alanen 1993, 254–255). Lehtonen (1996) arvostaa sinänsä diagnostista tietoa, mutta korostaa, kuinka hoidon toteutuksen kannalta on tärkeää muistaa, että
psykiatrinen diagnoosi kertoo potilaasta vain hänen sairautensa laadun, ei muuta. Diagnoosi ei kerro, mikä elämässä on tärkeää potilaalle, eikä myöskään sitä mikä, merkitys sairaudella ja sen diagnoosilla on potilaalle itselleen.
Kolmannen näkökulman psykiatrisen diagnoosin merkitykseen hoidolle muodostaa
diagnoosilähtöisen ajattelutavan kritiikki. Laitinen (1994) tarkastelee väitöskirjassaan
psyykkisten sairauksien diagnosointia toisaalta psykiatrian, toisaalta filosofian näkemysten
avulla. Hän pitää sairausdiagnoosia hoidon tarpeen määrittäjänä vähämerkityksisenä ja
esittää, että hoidon lähtökohtana tulee olla disease-sanan alkuperäisen merkityksen mukaisesti potilaan kärsimyskokemus ja paha olo. Laitinen (1994) perustelee käsitystään seuraa-
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valla tavalla. Psykiatriassa on paljon analogisuutta muuhun lääketieteeseen. Analogioista
hän mainitsee paitsi edellä kuvaamani diagnostisen ajattelun, myös sitoutumisen lääkärin
etiikkaan sekä potilas-lääkäri -suhteen korostamisen. Kaikkein olennaisinta hänen mukaansa psykiatriassa on kuitenkin disanalogiat suhteessa muuhun lääketieteeseen. Disanalogia voidaan kiteytyneesti ilmaista siten, ettei psykiatriassa ole käytettävissä somaattisen
lääketieteen kaltaista kliinisestä kontekstista riippumatonta ja ulkopuolista tieteellistä standardia ja referenssiraamia, joihin kliinisiä havaintoja voidaan korrespondenssiteorian mukaisesti verrata. Esimerkkinä Laitinen (1994) käyttää anemiaa ja toteaa, kuinka anemian
diagnoosi voidaan asettaa loogisesti riippumattomien kriteereiden kautta, mutta skitsofreniadiagnoosin kohdalla ollaan subjektiivisten luottamuskysymysten äärellä.
Kokoavasti totean hoitotyön tai hoidon tarpeen määrittämisestä psykiatrisessa hoitotyössä voitavan erottaa ainakin kolme erilaista painotusta, jotka olen nimennyt vuorovaikutusta korostavaksi, holistiseksi ja näyttöön perustuva toiminta – ajattelutavaksi. Lääketieteessä, ja osin myös hoitotieteessä, hoidon tarpeen määrittelyyn liittyy keskustelu diagnoosien merkityksestä hoidolle tai hoitotyölle. Diagnoosi voidaan ymmärtää hoidon lähtökohtana tai yhtenä huomioon otettavana seikkana. On esitetty myös käsityksiä, joiden mukaan diagnoosi on vähämerkityksinen hoidon suunnittelun kannalta ja sen sijasta lähtökohtana tulisi olla potilaan kärsimys ja paha olo.

3.3.3 Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin
toteutumisena: toteuttamisvaihe
Hoitoprosessin toteuttamisvaiheessa kukin ammattiryhmä hyödyntää omaksumiaan auttamis- tai hoitomenetelmiä. Tarkastelen ensin hoitotyön auttamismenetelmiä ja sen jälkeen
muita mielenterveystyön hoitomenetelmiä. Kuvaan seuraavassa psykiatrisen hoitotyön
toteuttamista vuorovaikutuskeskeisenä, kokonaisvaltaisena sekä näyttöön perustuvana toimintana sekä erikseen kuntouttavana hoitotyönä.
Perinteisesti psykiatrisessa hoitotyössä on arvostettu keskeisenä auttamismenetelmänä
hoitosuhdetyöskentelyä (Gastmans 1998; Anthony 1999, Kitson 1999; ks. myös Kinnunen
1964, 109–112). Hoitosuhdetyöskentelyn on toisaalta katsottu kuuluvan kaikille terveydenhuollon työntekijöille, ja sitä pidetään ylipäänsä korjaavan mielenterveystyön peruselementtinä. Hyvä määrittyy tältä osin siten, että kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden tulee hallita hoitosuhdetyöskentelyn perusperiaatteet, kun sen sijaan psykoterapian katsotaan
vaativan erityiskoulutusta (ks. esim. Isohanni 1998; Pylkkänen 2001). Hoitosuhdetyöskentely on luonteeltaan kokonaisvaltaista, ja sen luonne voi vaihdella hoidon eri vaiheissa.
Luonne voi olla terapeuttinen, tukeva, koulutuksellinen, keskusteleva, läsnä oleva tai käytettävissä oloon perustuva asiakkaan tarpeen mukaan (Coleman & Jenkins 1998).
Hoitosuhdetyöskentely mainitaan yhtenä hoitomenetelmänä Kinnusen (1938, 109–112)
jo vuonna 1938 julkaistussa oppikirjassa mielisairasten hoitajille. Hän ei mainitse erityistä
hoitosuhdetyöskentelyn tietoperustaa vaan korostaa potilaan ymmärtämisen ja kuuntelemisen merkitystä. Vuosikymmeniä myöhemmin Linnainmaa (1999) toteaa, että hoitosuhdetyöskentelyn teoreettinen perusta mielletään suomenkielisessä alan kirjallisuudessa monitieteiseksi eikä hoitotieteellinen tietoperusta tule juuri esille. Monitieteellisyydellä tarkoi-
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tetaan sitä, että psykiatrinen hoitotyö toteutuu psykoterapian ja lääketieteen menetelmiä
hyödyntäen. Useat ulkomaiset hoitotyön teoreetikot ovat sen sijaan esittäneet hoitosuhdetyöskentelyä psykiatrisessa hoitotyössä kuvaavan teorian tai mallin. Näissä malleissa hoitosuhdetyöskentelyn toteutusta tarkastellaan joko sairaanhoitajan erilaisina rooleina tai
hoitotyön toimintoina. Sairaanhoitaja on resurssihenkilö, joka vastaa potilaan kysymyksiin, hän on opettaja, joka kysymyksin ja kommentein auttaa potilasta oppimaan omista kokemuksistaan. Sairaanhoitajan keskeisin rooli liittyy ohjantaan ja neuvontaan (Peplau
1952) tai sairaanhoitaja on henkilö, joka luo olosuhteet, joissa potilaan yksilöllinen, persoonallinen kasvu ja kehitys mahdollistuvat (Barker et al. 1998). Psykiatrisen hoitotyön
toimintoina mainitaan potilaan tukeminen, terveysongelmien ratkaiseminen yhdessä potilaan kanssa ja kärsimyksen lievittäminen (Hummelvoll & da Silva 1994) tai keskustelut,
joissa tarkastellaan miten potilas on aikaisemmat ongelmatilanteensa ratkaissut ja miten
nykyistä ongelmatilannetta voidaan lievittää (Barker et al. 1998).
Hoitosuhdetta painottavat hoitotyön mallit korostavat ihmisen olemusta tajunnallisena
olentona. Hoitotyön kokonaisvaltaisuuden korostaminen ilmentää siis näin ollen myös erilaista ihmiskäsitystä. Kokonaisvaltaista psykiatrista auttamistyötä kuvataan vaikuttamisena ihmiseen ihmisen kaikkien olemuspuolien, kehon kanavan, tajunnan ja situaation kautta.
Kehon kanavan kautta vaikutetaan perushoidolla (Ahlfors 1992a) sekä lääkehoidolla (Ahlfors 1992a; Latvala & Janhonen 1997; Iija ym. 1999, 246; Townsend 1999). Tajunnan kautta auttaminen toteutuu paitsi yksilöllisenä hoitosuhteena (Lindström 1988; Ahlfors 1992a;
Hummelvoll & da Silva 1994; Latvala ym. 1995, 52–60; Välimäki & Mäkitalo 2000; Barker 2001) myös perhekeskeisenä auttamistyönä (Sova 1992; Latvala ym. 1995, 64–68;
Townsend 1999, 7–17). Psyykkisistä vaikeuksista kärsivää voidaan tajunnan kautta auttaa
myös erimuotoisten keskustelu- ja toiminnallisten ryhmien avulla (Ahlfors 1992b; Latvala
ym. 1995, 60–64; Townsend 1999, 167–184). Situaation kautta psyykkisistä vaikeuksista
kärsivää voidaan holistisen ajattelutavan mukaan auttaa sosiaalityön keinoin, toisin sanoen
sosiaalisina interventioina, joiksi mainitaan esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen, ammattiin, työhön ja muuhun toimintaan, sekä vapaa-aikaan ja asumiseen liittyvät asiat (Ahlfors 1992a; Barker 2001). Situaation kautta autetaan myös osaston päivä- ja viikkorytmin
avulla sekä käyttämällä tietoisesti eri vuorokauden aikoja erilaiseen toimintaan tavalla, joka mahdollisimman paljon myötäilee elämää osaston ulkopuolella (Lindström 1988; Ahlfors 1992a).
Holistisen hoitotyön edustajat arvostavat ihmisen auttamista hänen kaikkien olemuspuoliensa kautta. McCrone (1996) väittää, ettei holistinen hoitotyö toteudu. Väitteensä perusteeksi hän esittää sen, että psykiatriset sairaanhoitajat jättävät ihmisen biologisen olemispuolen huomiotta hoitotyötä toteuttaessaan. Sairaanhoitajien on hänen mielestään syytä
ymmärtää mielenterveyshäiriöiden biologinen perusta ja tämän mukaisesti motivoida potilaita lääkkeiden käyttöön, opettaa heitä lääkkeiden käytössä sekä opettaa potilaita tunnistamaan lääkkeiden sivuvaikutuksia.
McCronen (1996) artikkeli kuvastaa nähdäkseni laajempaa viimeaikaista keskustelua
psykiatrisen hoitotyön perusteista. Kirjallisuudessa kuvataan näyttöön perustuvana toimintana psykiatrinen hoitotyö, joka on luonteeltaan holistinen, mutta jossa korostuu lopputulosorientoituneisuus aikaisempaa selkeämmin. Ajattelutavan taustalla on viimeaikainen
uusi tietous erilaisten psyykkisten oireiden biologisesta perustasta sekä kognitiivisen psykologian tuottama uusi tieto ihmisen havaintotoiminnoista ja psykiatrisilla potilailla niissä
ilmenevistä häiriöistä (Gournay 1995). Näyttöön perustuvaa psykososiaalista toimintata-
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paa perustellaan eettisellä hyvällä. Potilaan eettinen hyvä toteutuu, kun sairaanhoitaja tukee
potilaita ja heidän perheitään ja hyödyntää tässä työssään parasta mahdollista tietoutta. Paras saatavissa oleva tieto mahdollistaa toiminnan, joka on paitsi eettisesti korkeatasoista,
myös kliinisesti tehokasta. (Sullivan 1998; Newell & Gournay 2000.)
Näyttöön perustuva psykiatrinen hoitotyö on määritelty toiminnaksi, jossa psyykkisistä
häiriöistä kärsivän auttamismenetelmät valitaan reliaabelin ja validin tiedon perusteella
parhaan käytännön toteuttamiseksi. Näyttö, joka vaaditaan ennen kuin jotakin auttamismenetelmää käytetään, ymmärretään eri tavoin. Joidenkin mielestä vaadittava näyttö saadaan
vain kontrolloiduilla kaksoissokkotutkimuksilla, mutta joidenkin mielestä myös laadulliset
tutkimukset sekä alan erityisasiantuntijoiden kannanotot muodostavat riittävän näytön.
(Sullivan 1998.)
Näyttöön perustuva psykiatrisen hoitotyön toteuttaminen kuvataan kirjallisuudessa
diagnoosiperustaisesti erilaisina hoito-ohjelmina. Esimerkiksi psykoosin hoitoa kuvataan
stressi-haavoittuvuusmalliin perustuen psykososiaalisena hoitona, jossa potilaita ja omaisia
opetetaan tunnistamaan psykoosin varhaisoireita relapsien välttämiseksi, heille opetetaan
tehokkaita ongelmanratkaisukeinoja sekä selostetaan sairauden kulkua, sen hoitoa ja lääkehoidon merkitystä osana kokonaishoitoa. Menetelmällisesti on kyse kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta tai psykoedukaatiosta, josta käytetään myös nimitystä koulutuksellinen perhetyö. (Kilkku 1999; Baker 2000; Gournay 2000; Askey 2002; Ks. myös Punkanen 2001, 110–116; Stuart 2001, 76–87.)
Vaikeista ja pitkäaikaisista mielenterveysongelmista kärsivien auttamista kuvataan kirjallisuudessa kuntouttavana psykiatrisena hoitotyönä tai kuntoutuksena. Kuntouttavan hoitotyön tai kuntoutuksen keskeiset sisällöt liittyvät itsestä huolehtimisen taitojen oppimiseen, mielekkääseen työhön ja toimintaan sekä mielekkääseen vapaa-aikaan (ks. esim. Saarikoski 1992b; Latvala ym. 1995, 71–75; Iija ym. 1999, 130–143; Punkanen 2001, 65–70),
potilaan elinolojen turvaamiseen, hänen läheistensä tukemiseen sekä psyykkisen sairauden
hoitoon Lähteenlahti (2001).
Psykiatrisen kuntoutuksen lähtökohtana on, kuten edellä olevasta käy ilmi, pitkään pidetty sairaudesta aiheutuvaa haittaa. Pidän yhtenä osoituksena viimeaikaisista arvostusten
muuttumisesta esimerkiksi Riikosen ym:n (1996, 15–16, 162–163; ks. myös Riikonen &
Järvikoski 2001; Näkökulmia mielenterveyskuntoutukseen 2002.) esittämiä käsitteellisiä ja
sisällöllisiä muutossuosituksia. He suosittelevat käytettäväksi mielenterveyskuntoutus-käsitettä psykiatrisen ja psyykkisen kuntoutuksen sijasta, koska se on laaja-alainen eikä rajaa
käytettäviä menetelmiä eikä aseta mitään terveydenhuollon sektoria ensisijalle kuntoutuksen toteutuksessa. Se miksi juuri nämä seikat ovat arvokkaita ei käy selkeästi ilmi tekstistä.
He suosittelevat myös useita sisällöllisiä muutoksia mielenterveyskuntoutukseen. Haitan
sijasta tulisi kiinnittää huomiota psyykkisen hyvinvoinnin uhkatekijöihin ja varhaiskuntoutukseen. Sisällöllisesti tulisi painottaa voimavarasuuntautuneita ja toimintakykyä edistäviä
työmenetelmiä nykyisten ongelmasuuntautuneiden ja haittaa korjaavien menetelmien sijasta. Sisältöjä tulisi kehittää myös siten, ettei kuntoutus toteutuisi pelkästään erilaisina hoitomuotoina vaan se sisältäisi erilaiset työssä käymisen muodot, kuten suojatyön, tuetun
työllistymisen, työssä kuntoutumisen sekä kulttuuri-ja vapaa-ajan toiminnan. Näitä muutoksia perustellaan työn itseisarvoisella kuntoutumista edistävällä luonteella sekä mielenterveyskuntoutujia uhkaavalla väliinputoajien asemaan jäämisellä.
Psykiatrinen hoitotyö on osa mielenterveystyötä. Seuraavassa kuvaan mielenterveystyön toteuttamista lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön näkökulmasta. Lääketieteen
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piirissä tavanomainen lähestymistapa mielenterveysongelmiin on ymmärtää ne sairauksina. Psykiatria toimii biologisen, psykologisen ja sosiaalisen ilmiömaailman risteyskohdassa. Käytännön työssä nämä tasot risteävät eikä yhtenäistä tieteellistä käsitystä hoidon toteuttamisesta ole helppo saavuttaa. Psykiatrian piirissä vaikuttaa useita erilaisia tieteenteoreettisia sitoumuksia, jotka ilmenevät erilaisina sairausmalleina (Karlsson 1994). Näitä
malleja on luokiteltu usealla eri tavalla. Lehtinen ym. (1989) nimeävät eri mallit biolääketieteelliseksi, yksilöpsykologiseksi ja vuorovaikutusta painottavaksi. Alanen (1993) täydentää edellä olevaa luetteloa lisäämällä siihen sosiaalis-ekologisen ja integroivan mallin.
Mielenterveystyön malleja on siis luokiteltu eri tavoin. Yhteistä luokitteluille on se, että
niissä jokaisessa on omanlaisensa käsitys mielenterveyden ja mielenterveyden ongelmien
sekä häiriöiden luonteesta, synnystä ja etiologiasta. Näin ollen käsitys hyvästä hoidosta ei
ole mitenkään yhtenäinen, vaan erilaisten lähtökohtien vuoksi voidaan samaan psyykkiseen häiriöön suositella erilaista hoitoa. Hoidon hyvyydellä tarkoitetaan tällöin lähinnä sen
vaikutusta potilaan psyykkisiin oireisiin. (Salminen 1995; ks. myös Lehtinen ym. 1989.)
Lääketieteellisen ja psykologisen tiedon ohjaama käytännön mielenterveystyö toteutuu
kuitenkin monimuotoisempana kuin edellä olevasta luokittelusta voisi päätellä. Esimerkkejä tästä monimuotoisuudesta ovat integroitu psykoterapia sekä tarpeen mukainen hoito, joita molempia suositellaan monin eri perustein yksittäisen hoitomenetelmän sijasta. Integroidun psykoterapian hyvyyttä määrittävät taloudellisuus, järkevyys, tarpeenmukaisuus ja potilaslähtöisyys (Wahlberg 1994; Salminen 1995). Salmisen (1995) mukaan integroidussa
psykoterapiassa toteutuvat järkevyyden ja tarpeenmukaisuuden ihanteet sekä taloudellisuus arvona. Jokaisella psykoterapiamuodolla on oma käyttöalueensa, johon se erityisesti
sopii. Näin ollen mikään yksittäinen psykoterapiamuoto ei sellaisenaan kata potilaiden ongelmien koko kenttää. Taloudellisuus ja järkevyys puolestaan edellyttävät, että auttamistyö
aloitetaan vaikuttamalla ihmisten käyttäytymiseen. Jos tämänkaltainen psykoterapia, esimerkiksi ratkaisukeskeinen terapia ja oppimisterapia, ei saa aikaan riittävää muutosta, siirrytään psykoterapiaan, jossa muutostyön kohteena ovat ihmisen kokemukset ja ajattelu.
Näin on esimerkiksi Gordonin perheterapeuttisessa psykoterapiassa. Ellei näinkään saada
aikaan haluttua muutosta, siirrytään tarkastelemaan henkilön elämänhistoriaa psykodynaamisen ajatteluperinteen mukaisesti. Integroidun psykoterapian malli poikkeaa olennaisesti
perinteisestä ajattelutavasta, jossa on suosittu psykodynaamista psykoterapiaa. Wahlberg
(1994) puolestaan asettaa ihanteeksi psykoterapiamuotoa valittaessa yksilöllisyyden ja korostaa potilaan oikeutta saada psykoterapiaa, joka luonteeltaan vastaa hänen omaa käsitystään ongelmiensa luonteesta.
Toisentyyppistä eri hoitomuotojen joko samanaikaista tai peräkkäistä hyödyntämistä
potilaan hoidossa edustaa tarpeenmukaisen hoidon malli, jota Suomessa on pitkään kehitetty skitsofreniaa sairastavien auttamiseksi. Esitellessään kyseistä mallia Aaltonen ym.
(2000; ks. myös Alanen 1993, 227–244) suosittelevat sitä skitsofreniaa sairastavan auttamiseksi oikeudenmukaisuuden arvon perusteella. Potilailla on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon, ja hoidon hyvyyttä määrittävät tällöin nimenomaan potilaan tarpeet ja hänen
itsemääräämisoikeutensa toteutuminen. Tarpeenmukaisessa hoidossa yhdistetään yksilön
hoidossa erilaisia psykoterapiamuotoja joko samanaikaisesti tai peräkkäisest ja tarvittaessa
käytetään myös lääkehoitoa. Hoito ei ole vain sairastuneen hoitoa, vaan olennainen osa sitä
on perheen ja henkilön verkostojen kanssa työskentely heti hoidon alusta lähtien. Potilaan
itsemääräämisoikeutta kuvataan periaateella ”potilas kutsuu asiantuntijat yhteistyöhön
kanssaan ”(Alanen 1993, 227–244; Ks. myös Aaltonen ym. 2000.)
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Sosiaalityön näkökulmasta mielenterveystyötä on kuvattu käsitteellä psykososiaalinen
työ (Granfelt 1996, 215–216; ks. myös Toikko 1997, 181) tai pidetty mielenterveystyön sosiaalityötä sosiaalityön terapeuttisena orientaationa (Sipilä 1989, 224). Tällöin sosiaalityön
tavoitteeksi on asetettu henkilön toiminta- ja ajattelutavan muutos. Muutostyö tapahtuu terapeuttisten keskustelujen avulla. Sosiaalityön asiantuntijat kuitenkin korostavat sitä, että
tavoitteena on myös asiakkaan materiaalisen elämäntilanteen muuttaminen ja näin ollen sosiaalityö tuo oman tärkeän lisäarvonsa mielenterveystyöhön. Mielenterveystyön sosiaalityöhön tulisi sisältyä kuitenkin myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulottuvuus yksilökohtaisen työskentelyn lisäksi. Tästä toiminnasta käytetään nimitystä rakenteellinen sosiaalityö. (Peltonen 1992; Kantola 1997.)
Kokoavasti esitän hoidollisen päätöksentekoprosessin toteuttamisesta, että se tapahtuu
vaikuttamisena ihmiseen hänen kaikkien olemuspuoliensa kautta hoitosuhdetyöskentelyllä, lääkehoidolla, erilaisilla keskustelu- ja toiminnallisilla ryhmillä sekä situaatiota muuntelemalla. Hoitotyötä voidaan toteuttaa myös näyttöön perustuvana toimintana, jolloin hoitotyö toteutuu erilaisina diagnoosiperusteisina hoito-ohjelmina. Lääketieteen ja psykologian viitekehyksessä hoito toteutuu erilaisten sairausmallien mukaisesti tai niitä yhdistelemällä. Sosiaalityön edustajat kiinnittävät puolestaan huomiota yksilötasolla sekä psyykkisiin oireisiin että asiakkaan materiaalisiin olosuhteisiin. Sosiaalityöhön mielenterveystyössä kuuluu myös rakenteellinen sosiaalityö, joka tarkoittaa yhteiskunnallista vaikuttamista.

3.3.4 Hoidollisen päätöksentekoprosessin arviointi
Hoitotyön arvioinnissa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista (Townsend
1999; Fortinash 2000, 145). Useat hoitotyön asiantuntijat ilmaisevat selkeästi arvostuksensa korostaessaan asiantuntijoiden arvioinnin ohella potilaan itsearvioinnin tärkeyttä (ks.
esim. Peplau 1952; Ahlfors 1992b; Iija ym. 1999, 140).
Tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa on kyse tuloksellisuuden arvioinnista (ks. esim.
Meklin 1989). Eri asiantuntijat ymmärtävät tuloksellisuuden eri tavoin. Hoitotyön vuorovaikutusluonnetta korostavista teoreetikoista Peplau (1952) pitää hoitotyön prosessin lopputuloksena potilaan hyvinvointia, hänen persoonallista kasvuaan ja kykyään itsenäisyyteen. Orlando (1972) ja Travelbee (1972) julkaisivat teoreettisen mallinsa miltei samanaikaisesti, mutta heidän käsityksensä hoitotyön lopputuloksesta eroavat toisistaan. Orlandon
(1971, 158) mukaan hoitotyön prosessin lopputuloksena on potilaan käyttäytymisen muuttuminen. Vuorovaikutusteoreetikko Travelbee (1972, 9) pitää hoitotyön prosessin lopputuloksena potilaan sairauden ja kärsimyksen kokemisen ehkäistymistä sekä tarkoituksen löytymistä sairauden kokemuksille. Joitain vuosia myöhemmin Paterson ja Zrerad (1976, 101)
julkaisivat teoksensa Humanistic Nursing ja esittivät, että hoitotyön tuloksena on potilaan
hyvinvointi, hänen tulemisensa entistä enemmän omaksi itsekseen sekä psyykkinen kasvu.
Holistisen ajattelutavan mukaisesti Ahlfors (1992b) pitää ihanteena arvioinnin suorittamista erikseen kehollisuuden ja tajunnallisuuden olemismuotojen sekä lääkehoidon osalta.
On tärkeää kiinnittää huomiota sairauksiin sinänsä orgaanisina prosesseina, sairauden merkitykseen potilaalle itselleen sekä potilaan situationaaliseen olotilaan ja sairauden merkitykseen siinä. Lääkehoidon osalta tulee kysyä, miten lääkkeet vaikuttavat potilaan kehoon
ja tajuntaan, kuinka mielekkääksi potilas lääkityksensä kokee, pitääkö hän lääkitystä itsel-
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leen sopivana ja onko lääkehoidon vaikutus ollut halutun kaltainen. Tajunnan olemismuodon alueella tulee tarkastella potilaan elämisen taidon kasvua, mahdollisuuksia tehdä
psyykkisiä valintoja sekä sitä, missä määrin hänellä on mahdollisuus itseohjautuvuuteen.
Kokonaisvaltaisen hoitotyön osalta tuloksellisuus voi merkitä myös erilaisia muutoksia.
Tätä kuvaavat Latvala ym. (1995, 80) ja Punkanen (2001, 39), jotka toteavat hoitotyön tavoitteen saavutetun, kun potilaan käyttäytymisessä ja terveydentilassa tapahtuu muutoksia,
jotka voivat ilmetä potilaan tiedoissa, taidoissa, kokemuksissa tai fyysisessä olemuksessa.
Näyttöön perustuvassa psykososiaalisessa mallissa psykiatrisen hoitotyön arviointi toteutetaan tarkastelemalla onko potilas edistynyt oireiden hallinnassa ja ovatko hänen selviytymistaitonsa parantuneet. Lisäksi arvioidaan onko hänen sosiaalinen toimintakykynsä
aikaisempaa parempi ja millaisia muutoksia on tapahtunut hänen elämänlaadussaan (Sullivan 1998).
Korjaavan mielenterveystyön arvioinnissa suositellaan tuloksellisuuden ohella arvioitavan hoidon tehokkuutta, riittävyyttä, hyötyä, hyväksyttävyyttä ja potilaan tyytyväisyyttä
siihen (ks. esim. Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 44; Kopta et al. 1999). Hoidon tehokkuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten nopeasti eri hoitomuodoilla saavutetaan asetettu tavoite. Tavoitteena pidetään yleensä oireiden helpottumista. Tällä tavoin
on tutkittu lääkehoidon ja psykoterapiamuotojen tehokkuutta sekä myös ilman hoitoa jäämisen merkitystä oireiden kestolle.
Psykoterapian vaikuttavuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä potilaalle
tapahtuu suhteessa asetettuun tavoitteeseen. Tavoite voi olla hyvin erilainen sovellettavan
psykoterapiamuodon mukaisesti. Arviointi esitetään potilaan tilan muutoksina suhteessa
tavoitteeseen, ja sen toteuttavat potilas itse, hänen läheisensä ja hoitavat henkilöt. Yksilöidyn tavoitteen ohella kiinnitetään huomiota oireiden ja toimintakyvyn muutoksiin. Arviointi voi olla myös yleisluontoisempaa. Tällöin keskitytään potilaan kokemaan hyötyyn ja
tyytyväisyyteen hoitoonsa.
Psykoterapia on todettu tulokselliseksi hoitomuodoksi, koska noin 80–90 prosenttia
psykoterapiassa olleista hyötyy siitä. (ks. esim. Kopta et al. 1999; Pylkkänen 2001). Psykoterapian tuloksellisuuden arviointi ei kuitenkaan ole helppoa. Tuloksellisuuden arviointia vaikeuttavat eri psykoterapiamuotojen perustavoitteiden erilaisuus, spontaani paraneminen sekä arvioinnin ajoituksen selkeä yhteys arviointitulokseen. Tuloksellisuuden arviointia hankaloittavat myös vaikeudet hoidon ja muiden paranemista edistävien tekijöiden erottamisessa sekä se, että eettisistä ja hoidollisista syistä henkilöitä ei voida jakaa satunnaisesti
eri psykoterapiamuotoihin. Kaksoissokkotutkimuksia on kuitenkin toteutettu, mutta niiden
ongelmaksi mainitaan alhainen ekologinen validiteetti (Guthrie & Richardsson 2000). Psykoterapian tuloksellisuuden arvioinnin kannalta olennainen kysymys on myös se, millä tavalla mitata persoonallisuuden kasvua, joka on monen eri psykoterapiamuodon selkeä tavoite pelkän oireiden lievittymisen tai poistumisen ohella (Aalberg 2001).
Kuten edellä olevasta käy ilmi psykoterapiaa pidetään asianmukaisena, hyvänä ja tehokkaana hoitona moniin psyykkisiin häiriöihin (ks. esim. Kopta et al. 1999; Pylkkänen 2001).
Psykoterapiaa on korjaavassa mielenterveystyössä arvostettu jo kauan. Vuoden 1984 mielenterveystyön komitean mietinnössä mainitaan tarpeesta lisätä mielenterveystyön henkilöstön osaamista psykoterapian alueella. Erityistä perustetta tälle ei mainita. Vaikka psykoterapiaa pidetään hyvänä hoitona, on koko ajan menossa vilkas keskustelu siitä, mikä psykoterapiamuoto on paras minkäkin häiriön hoitoon. Keskustelua on erityisesti herättänyt
kysymys pitkäkestoisten ja lyhytterapeuttisten psykoterapiamuotojen tuloksellisuudesta ja
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psykoterapian spesifistä vaikuttavasta tekijästä (Pylkkänen 2001; ks. myös Kopta et al.
1999). Toisaalta on myös esitetty näkemyksiä, joiden mukaan psykoterapian tehokkuuden
kannalta keskeistä ei ole sovellettava psykoterapiamenetelmä vaan hoitavan henkilön persoonallisuus (Howath & Symonds 1991; Howath & Greenberg 1994; Krupnick et al. 1996).

3.4 Mielenterveystyön virallistuminen, ammatillistuminen,
professionaalistuminen ja deprofessionaalistuminen
3.4.1 Virallistuminen ja ammatillistuminen
Lainaukset mielisairaanhoidon historiasta osoittavat, että 1800-luvun mielenterveystyön
arvot, arvostukset ja ihanteet poikkeavat nykyisistä. Erot ilmenevät esimerkiksi seuraavista
lainauksista.
Lääkärin koulutuksen hankkinut professori Pipping laati vuonna 1810 mietinnön mielisairaanhoidon kehittämiseksi. Mietinnössään hän totesi muun muassa,
"kuinka ei voida puhua hyväntekeväisyyslaitoksista mielisairaaloiden ollessa kyseessä, kun
sairaat kärsivät löyhkästä ja likaisuudesta, huonosta ravinnosta, kylmästä, kovasta ja ankarasta kohtelusta, liikunnan puutteesta ja ovat vailla lääkärin hoitoa". (Kaila 1966, 167; Ks.
myös Sarvilinna 1938, 47.)

Vuonna 1809 kreivi Carl Mannerheim teki tarkastusmatkan Seilin hospitaaliin. Tarkastusmatkan perusteella hän piti tärkeänä mielisairaanhoidon kehittämistä. Yhden kehittämishaasteen hän ilmaisi maaherralle, piispalle ja etevälle lääkärille osoittamassaan lausunnossa seuraavalla tavalla:
"miten saataisiin lääkärinhoito järjestetyksi hospitaalin houruille" (Sarvilinna 1938, 82; ks.
myös Pesonen 1980, 30).

Seilin hospitaaliin ei ollut saatu lääkäriä vielä vuonna 1830. Nauvon kirkkoherra totesi
asiasta keskusteltaessa,
"kuinka taitavasta lääkäristä voisi todennäköisesti olla hyötyä hospitaalille, mutta taitava
pappi voi tuoda saman hyödyn." Samassa yhteydessä myös epäiltiin, onko käytettävissä riittävästi varoja, jotta lääkäri voidaan palkata. (Sarvilinna 1938, 112.)
”Mielenterveystyö on yhteistyötä” (Lönnqvist 2001, 31).” Erikoissairaanhoidon mielenterveystyössä toimivimmaksi työtavaksi on osoittautunut moniammatillinen tiimi tai työryhmä” (Mielenterveyspalveluiden laatusuositus 2001).

Näiden katkelmien välillä on ajallisesti noin 230 vuotta. Mielenterveystyön virallistumisen ja ammatillistumisen kannalta edellä olevat lainaukset kertovat mielestäni jotain hyvin
olennaista. Virallistumisella tarkoitan Beckmania (1981, 15) lainaten sitä, että joitain yksittäisiä toimenpiteitä määritellään lainsäädännössä viranomaisille, jotka on erikseen määrätty hoitamaan näitä tehtäviä. Tämän mukaisesti mielenterveystyö virallistui jo vuonna 1686
annetun kirkkolain myötä. Kyseisessä kirkkolaissa kirkko velvoitettiin pitämään huolta
myös mielisairaista. Kirkko ja valtio olivat tuolloin yksi ja sama instituutio (Laasonen
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1999, 199) ja kuninkaan säätämässä kircko-laissa ja ordningissa (1688) on luku XXXVIII
otsikoitu Sairasten huoneista. Luku alkaa: Jumala sanassaan tahtoo meidän murheen pitämän vaivaisista, sairaista, kuuroista ja sokeista, jotka itse eteensä ei yhtään neuvoa tiedä
(Kirchko-laki ja ordningi… 1688, 136–143; Ks. myös Kaila 1966, 166). Tosin on huomattava, että mielenterveystyö -käsitettä ei vielä tuolloin käytetty vaan puhuttiin houruinhoidosta ja toiminta oli suurelta osin hourujen eristämistä ja säilyttämistä (Sarvilinna 1938;
Ks. myös Seppinen 1977, 8). Monet psyykillisesti sairaat hoidettiin kuitenkin lähipiirissä,
koska juuri muitakaan vaihtoehtoja ei vielä ollut (Pesonen 1980, 35, 506) ja toisaalta kirkkolaissakin todettiin ”jos ei ole ketään muuta joka huolen pitää” (Kirchko-laki ja ordningi…1686, 136–143). Avohoitona toteutuva mielenterveystyö sen sijaan virallistui vasta
vuoden 1952 (Mielisairaslaki 187/1952) mielisairaslain myötä. Kyseisessä laissa avohoito
määrättiin kuntien tehtäväksi ja tehtävää varten perustettiin huoltotoimistot (Ks. myös Pesonen 1980, 516).
Mielenterveystyön ammatillistuminen tapahtui huomattavasti myöhemmin, jos ammatillistuminen määritellään Beckmanin (1981, 5) mukaan jonkin yhteiskunnallisen toiminta-alan tehtävien lisääntymisenä, eriytymisenä, monimutkaistumisena sekä näiden tehtävien hoitamisen siirtymisenä lisääntyvässä määrin kiintein työehdoin toimiville ammattityöntekijöille. Samoin mielenterveystyö ammatillistui paljon myöhemmin, jos ammatillistumisen kriteerinä edellä mainittujen lisäksi pidetään tiettyjä tehtäviä hoitavilta viranomaisilta edellytettäviä ammatillisia kvalifikaatioita.
Selkeistä määritelmistä huolimatta nykyisenkaltaisen mielenterveystyön ammatillistumisen ajankohtaa on kuitenkin vaikea täsmällisesti ajoittaa useasta eri syystä. Ensinnäkin
ammatillistuminen on pitkäaikainen prosessi eikä kertakaikkinen rajattu tapahtuma
(Matthies 1994, 30). Tämä ilmenee esimerkiksi pitkänä aikavälinä koulutuksen alkamisen
ja kelpoisuusehtojen säätämisen välillä sekä kelpoisuusehtoihin usein sisältyneenä mahdollisuutena poiketa koulutusvaatimuksesta. Mielenterveystyön laajuus ja monitahoisuus
myös osaltaan monipuolistaa kuvaa virallistumisesta ja ammatillistumisesta, koska osa
mielenterveystyöstä on yhteiskuntapolitiikkaa (Mielenterveystyön komitean mietintö
1984), johon on vaikea mieltää olevan hankittavissa erityinen koulutus ja jota on myös vaikea mieltää sellaisenaan jonkun ammattiryhmän tehtäväksi. Korjaavan ja osittain ehkäisevän työn osalta tilanne on tässä suhteessa selkeämpi, koska julkisina sosiaali- ja terveyspalveluina toteutuvan mielenterveystyön osalta on voimassa kelpoisuusehdot ja alan eri koulutuksien alkamisajankohdat selviävät historiallisista lähteistä. Ammatillistumisen ajoittamista vaikeuttaa myös se, että useissa mielisairaanhoidon historiaa tarkastelevissa lähteissä
näkökulma on jokin muu kuin ammatillistuminen sinänsä (ks. esim. Sarvilinna 1938; Kaila
1966; Achtè 1974). Rinne ja Jauhiainen (1988) esittävät auttamisen ammatillistumisesta ja
professionaalistumisesta vivahteikkaan kuvauksen, mutta he tarkastelevat terveydenhuoltoa kokonaisuutena eikä mielenterveystyö eriteltynä tule juuri esille. Vuorikosken (1999)
väitöskirjatutkimus puolestaan kohdistuu sosiaalityön ammatillistumiseen, mutta sisältää
jonkin verran tietoa myös mielenterveystyön ammatillistumisesta.
Tarkastelen seuraavassa lyhyesti mielenterveystyön ammatillistumista. Kiinnittän huomiota erityisesti siihen, millä eri argumenteilla on historian kuluessa perusteltu tarvetta ammatillistaa houruinhoito, mielisairaanhoito ja mielenterveystyö. Lisäksi mainitsen joitain
ammatillistumisen kannalta keskeisiä ajankohtia, jotka liittyvät koulutuksen alkamiseen ja
siihen, missä vaiheessa alan työntekijöiltä on julkisissa viroissa edellytetty ammatillisia
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kvalifikaatioita. Tarkastelun kohteeksi ottamani seikat kertovat osaltaan alan arvoperustasta.
Mielisairaanhoidon ammatillistumisen alkuvaiheisiin liittyy lääketieteellisen tietämyksen arvostaminen teologisen tietämyksen sijasta ja keskustelu hyvästä hyödyllisyys -merkityksessä. Kronobyn hospitaaliin palkattiin taloudenhoitajaksi lääkäri vuonna 1811. Aikaisemmin samaa tehtävää oli hoitanut pappiskoulutuksen saanut henkilö. Kyseisellä lääkärillä oli koulutus ammattiinsa. (ks. Sarvilinna 1938, 143.) Mielisairaanhoidon ammatillistuminen ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut itsestäänselvää. Kahden vuoden päästä tästä
Seilin hospitaalin taloudenhoitajan virka julistettiin haettavaksi suosien lääkärikoulutuksen
omaavia hakijoita. Kun virkaan ei kuitenkaan saatu lääkäriä, katsottiin, että pappiskoulutuksen omaava henkilö voi hoitaa taloudenhoitajan tehtävän niin kuin oli ennenkin hoitanut. Mielisairaanhoidon ammatillistumisen kannalta on tärkeää huomata, että vaikka hourujen päivittäisestä hoidosta vastaavaksi virkamieheksi, taloudenhoitajaksi, haluttiin lääkäri, ei lääkäreillä vielä 1820-luvulla ollut erityistä koulutusta psykiatriassa (Sarvilinna 1938,
82, 143; Achtè 1974, 35; Ks. myös Pesonen 1980, 217-218).
Mielisairaanhoidon ammatillistuminen siis alkoi lääkäreistä. Muita ammattiryhmiä, jotka vähitellen useiden vuosikymmenten kuluessa korvasivat hospitaalien maallikkotyöntekijät, olivat houruinvartijat, myöhemmin mielisairaanhoitajat ja mielenterveyshoitajat (ks.
esim. Sarvilinna 1938), jo 1920-luvulla koulutusta saaneet kunnalliskotien johtajattaret
(Piirainen 1974, 95; Ks. myös Louhelainen 1985, 68; Rintala 1995, 83)) ja samasta vuosikymmenestä lähtien mielisairaaloissa työskennelleet sosiaalihoitajat (Sosiaalihuollon koulutuskomitean mietintö 1960; ks. myös Rajavaara 1983, 40; Sorvettula 1998, 129) sekä
1950-luvulta lähtien perustetuissa huoltotoimistoissa työskennelleet sosiaalihuoltajat, terveyssisaret ja erikoissairaanhoitajat (Olkinuora 1966). 1960-luvulta lähtien mielenterveystyössä on toiminut edellä mainittujen ammattiryhmien lisäksi psykologeja (Saari 1982).
Sairaanhoitajat eivät pitäneet mielisairaanhoitoa ammatillisesti kiinnostavana, ja heitä tuli
työhön mielisairaaloihin hitaasti (Sorvettula 1998, 30), enemmässä määrin 1960-luvulla
(Achtè 1974, 248; ks. myös Rintala 1995). Toimintaterapeutteja mielenterveystyössä on
toiminut 1970-luvun loppupuolelta lähtien (Holvikivi 1992).
Koulutusta on pidetty ammatillistumisen kannalta keskeisenä seikkana (ks. esim. Rinne
& Jauhiainen 1988, 23). Millä tavalla koulutusmahdollisuudet ovat avautuneet mielenterveystyön eri ammateissa toimiville ja miksi koulutusta on pidetty tarpeellisena? Kirjallisuuden (ks. esim. Achtè 1974; Sorvettula 1998; Vuorikoski 1999) mukaan perustelut eri
ammattiryhmien koulutuksen tarpeellisuudesta ovat olleet erilaisia.
Terveydenhuollon eri ammattien koulutuksen tärkeyttä on perusteltu potilaan ja lääkärin
hyvällä, sekä haitan välttämisellä. Potilaan ”hyvä” oli perusteena, kun professori Sibelius
aloitti vuonna 1918 psykologian opetuksen tuleville lääkäreille ja jo viisi vuotta tätä ennen
houruinvartijoiden koulutuksen Lapinlahden sairaalassa työskenneille. Hyvä ilmeni tässä
yhteydessä siten, että koulutuksen myötä hourujen hoito olisi modernien periaatteiden mukaista. Sibelius toi selkeästi ilmi arvostelunsa yleistä lääkärikoulutusta kohtaan, se ei hänen
mielestään antanut valmiuksia hoitaa psyykillisesti sairaita ja siitä puuttui mielisairaanhoidon kannalta tärkeä opetus potilas-lääkärisuhteesta. (Achtè 1974, 163–172.) Kun sairaanhoitajien koulutus varsinaisesti alkoi 1898, koulutettujen sairaanhoitajien katsottiin korvaavan maallikkosairaanhoitajien toiminnan kaksi puutetta, jotka molemmat liittyivät lääkärin hyvään. Koulutetut hoitajat noudattaisivat lääkärin ohjeita ja osaisivat antaa täsmälliset ja oikeat tiedot lääkärille (Sorvettula 1998, 22). Asiakkaalle ja yhteiskunnalle koituvan
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haitan välttämisellä perusteli psykologien koulutusta pohtinut komitea suositustaan, jonka
mukaan psykologien koulutuksen yhtenäistäminen ja ammatissa toimivien laillistamismenettelyn organisoiminen on välttämätöntä (Valtion psykologikomitean mietintö 1964, A6,
25–34).
Mielisairaanhoidossa on jo kauan toiminut myös sosiaalialan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Heidän osaltaan koulutuksen voidaan katsoa alkaneen vuonna 1921, kun kunnalliskotien johtajattarien koulutus aloitettiin (Piirainen 1974, 95; ks. myös Rajavaara 1983,
54). Vuonna 1945 alkoi sosiaalihoitajien lääkinnällis-sosiaalinen psykologiaa, psykiatriaa
ja käytännöllistä harjoittelua sisältävä koulutus (Satka 1994, 261–339), ja jo vuonna 1942
oli aloitettu sosiaalihuoltajien juridis-hallinnollisesti painottunut koulutus (Laurila 1991,
13). Koulutuksen tarpeellisuutta sosiaalialalla, ei erityisesti mielisairaanhoidossa toimiville, on perusteltu muun muassa työn tarkoituksenmukaisella, tuloksellisella ja taloudellisella
suorittamisella (Vuorikoski 1999), tehtävien monimutkaistumisella ja niiden luotettavammalla ja sujuvammalla sekä rationaalisemmalla hoitamisella (Satka 1994, 261–339). Koulutuksen on myös katsottu mahdollistavan oikean asenteen, eettisyyden ja itsekontrollin sekä oikeamman tavan hallita vaikeita sosiaalisia ongelmia. (Matthies 1994, 29–31).
Tiivistäen totean mielenterveystyön ammatillistumisen alkaneen lääkärin palkkaamisella Kronobyn hospitaaliin vuonna 1811. Ammatillistumisen kannalta tärkeänä pidetty koulutus mielenterveystyön ammatteihin alkoi 1800-luvun loppupuolella. Koulutuksen tarpeellisuutta perusteltiin monella ei seikalla, kuten työn ajanmukaisella suorittamisella, työn
lisääntyneillä vaatimuksilla ja yhteiskunnan ja asiakkaan hyvällä sekä asiakkaalle ja yhteiskunnalle aiheutuvan haitan välttämisellä.

3.4.2 Professionaalistuminen mielenterveystyössä
Luvussa 3.4.1. kuvasin mielenterveystyön virallistumista ja ammatillistumista. Ammatillistuminen on yksi professionaalistumisen muoto (Alanen 1980, 42). Mutta mitä on professionaalistuminen? Hyvinvointivaltioiden ammatit ovat eriytyneet ja osaa niistä pidetään
professioammatteina. Käsitettä professio tai professioammatti on määritelty kuvaamalla
ammatin ominaisuuksia, yhteiskunta- ja järjestelmäsuhdetta sekä niitä strategioita, joilla
ammattikunnat pyrkivät professioasemaan. Professioammattien ominaisuuksia ovat korkea
koulutustaso, pitkäkestoinen teoreettinen koulutus, ammattiryhmän jäsenten erityistieto ja
pyrkimys omaan eettiseen säännöstöön. Suhdetta järjestelmään puolestaan luonnehtivat
yhteiskunnalle välttämättömän palvelutehtävän suorittaminen ja suhdetta ympäristöön
ammattikunnan tunnustettu asiantuntijuus. Ammattikuntien strategioita professioasemaan
pääsemiseksi ovat puolestaan pyrkimys tehtävämonopolin saamiseen sekä pätevyyden ja
rekrytoinnin kontrolli. (Julkunen 1991; Ks. myös Rinne & Jauhiainen 1988; Konttinen
1991.)
Professiot pyrkivät tehtävämonopoliin ja yhteiskunta oikeuttaa tehtävämonopolin sääntelemällä lailla tai muulla tavoin ammatissa toimimista (Vuorikoski 1999, 46, 251–255).
Mielisairaanhoidon eri ammattiryhmistä ensimmäisenä alettiin säädellä lääkärinä toimimista (Pesonen 1980, 226). Vuonna 1840 annettu armollinen keisarillinen asetus heikkomielisten holhouksesta ja paremmista laitoksista heidän parantamiseksensa (ks.esim. Achtè
1974, 252–264) asetti lääkärinä toimivalle työkokemusvaatimuksen ja osin myös koulutus-
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vaatimuksen Tässä asetuksessa nimittäin todettiin, että lääninlasarettien lääkäreiltä pitää
vaatia kolmen kuukauden työkokemus Lapinlahden sairaalassa. Lapinlahdelle pääsi puolestaan ylilääkäriksi vain tohtorikoulutuksen saanut henkilö, jolla lisäksi oli kaksi vuotta
työkokemusta mielisairaalasta (Sarvilinna 1938, 156; ks. myös Achtè 1974, 261; Pesonen
1980, 235–236). Viralliset määräykset kelpoisuudesta lääkärin virkaan tulivat vuonna
1925, jolloin annetussa laissa lääkärintoimen harjoittamisesta (20/1925; kts. myös Pesonen
1980, 235–236) todettiin, että lääkärillä tulee olla koulutus tehtäväänsä. Mielisairaanhoidon avohoidon lääkäreitä on alusta saakka koskeneet erityiset koulutusvaatimukset. Vuoden 1952 mielisairaslakiin liittyvässä asetuksessa (448/1952; ks. myös Vauhkonen 1992,
265) määrättiin, että lääkärillä tulee olla erikoistumiskoulutus psykiatriassa tai ainakin perehtyneisyyttä mielisairaanhoitoon.
Sairaanhoitajan, psykologin, psykoterapeutin ja toimintaterapeutin ammatissa toimimisen säätelyn kannalta on erittäin merkittävä vuonna 1994 voimaan tullut laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). Tuossa laissa psykologin ammatissa toimiminen
rajattiin lailla ensimmäisen kerran niihin, joilla on vaadittava koulutus tehtävään, psykoterapeutista puolestaan tuli terveydenhuollon nimikesuojattu ammatti ja sairaanhoitajan osalta aikaisemmissa kelpoisuusehdoissa mukana ollut mahdollisuus poiketa koulutusvaatimuksesta poistui. Psykoterapeuttina toimimista oli säädelty lääkintöhallituksen ohjeilla ensimmäisen kerran jo vuonna 1984, mutta laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ei ennen vuotta 1994 sisältänyt psykoterapeutti-nimikettä (Kokkonen ym. 1988). Sairaanhoitajan ammatin harjoittamista on säädelty jo vuodesta 1929, mutta tuolloin annettu kelpoisuusehtoja käsittelevä asetus (426/29; ks. myös Sorvettula 1998) sairaanhoitotoimen harjoittamisesta ei koskenut mielisairaalan hoitajia eikä hoitajattaria. Sen sijaan vuonna 1962
annettu laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta (554/1962) ei enää erottele mielisairaaloita muista sairaaloista. Lakiin sisältyy kuitenkin pykälä, joka mahdollisti myös ilman koulutusta olevan toimimisen ohjauksen alaisena sairaanhoitajan tehtävissä.
Sosiaalialan kelpoisuusehdot olivat hyvin väljät aina 1980-luvun alkuun saakka, kunnes
vuonna 1981 sosiaalityöntekijöitä koskevat ensimmäiset varsinaiset kelpoisuusehdot tulivat voimaan sosiaalihuollon hallintolain (944/1980; kts. myös Louhelainen 1985, 63) myötä. Pätevyyssäännökset koottiin yhteen asetukseen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista (888/1983) vuonna 1983. Tuolloin sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdoksi tuli sosiaalihuoltajan tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto tai soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön
koulutus. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusehtoihin ei enää tuolloin sisältynyt koulutusvaatimuksesta poikkeamisen mahdollisuutta, mutta kelpoisuus erosi monista terveydenhuollon
ammateista siinä, että pätevyyden saattoi hankkia usealla eri koulutuksella. Tosin Piirainen
(1974, 99) mainitsee, kuinka jo vuoden 1923 köyhäinhoitolain voimaantulon myötä ainakin kunnalliskotien johtajattarilta alettiin vaatia koulutusta virkaansa. Alan kelpoisuusehtoja pohtineen sosiaalityön koulutuskomitean mietinnöstä (1972: A7, 47–51) käy ilmi, että
koulutettujen työntekijöiden osuus kaikista alan työntekijöistä vaihteli tehtävänimikkeittäin paljonkin. Kuitenkin yleishuomiona voin todeta, että käytännössä virkoihin nimitettiin
pääsääntöisesti koulutuksen saaneita jo kauan ennen kuin koulutus tuli pakolliseksi kelpoisuusehdoksi.
Sairaanhoitajana, psykologina, sosiaalityöntekijänä, toimintaterapeuttina, mielenterveyshoitajana tai lääkärinä voi nykyään toimia vain määrätyn koulutuksen hankkinut henkilö. Voiko mielenterveystyön eri ammatteja kuitenkaan pitää professioammatteina? Rinne
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ja Jauhiainen (1988) toteavat lääkärin ammattia pidettävän arkkiprofessiona, muita terveydenhuollon ammatteja semi- tai puoliprofessioina, joilta puuttuu ainakin jokin professioammatin piirre. Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin tärkeää huomata, että kaikkiin
mielenterveystyön ammatteihin lukuun ottamatta mielenterveyshoitajan ammattia vaaditaan nykyään korkea-asteen koulutus. Näin ollen voi ajatella, että ammatinharjoittajalla on
erityistietoa. Erityisosaamisvaatimus tulee selkeästi esille terveydenhuollon ammattien
osalta ammatinharjoittamislainsäädännössä (559/1994) ja sosiaalityön osalta asetuksessa
sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (804/1992), joissa täsmällisesti todetaan
sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimukset. Ainakin lääkäreillä (ks. esim. http://www.laakariliitto.fi/etiikka/liiton_ohjeet/eettinen_ohje.html), psykologeilla (ks. esim. http://www.
psyli.fi/ammattietiikka/index.html), sosiaalityöntekijöillä (ks. esim. http://www.sostl.fi),
sairaanhoitajilla (ks. esim. http://www.sairaanhoitajaliitto.fi) ja toimintaterapeuteilla (ks.
esim. Http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/ammattieettiset ohjeet) on myös oma eettinen
säännöstönsä.

3.4.3 Professionaalisuuden kritiikki
Ammattikunnat ovat pitäneet professionaalistumista tavoitteenaan (Konttinen 1991), mutta
professionaalisuutta on myös kritisoitu. Professionaalisuuden kritiikin voi jäsentää kolmeen eri tasoon sen näkökulmien mukaisesti. Ensimmäistä tasoa edustaa professioiden toimintaan sinänsä kohdistuva kritiikki, toista professioammattilaisten toimintaedellytyksiä
epäilevä kritiikki ja kolmatta tasoa ammatillisten toimijoiden valtaa kritisoivat kannanotot.
Professioiden toimintaa sinänsä kritisoivia kannanottoja ovat esittäneet ainakin Salo
(1996, 210) ja Totton (1999). Salo (1996, 210) toteaa mielisairaalareformia käsittelevässä
sosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan hoidon tarpeen määrittelyn olevan ensisijaisesti hoitojärjestelmän sosiaalinen luomus. Psykiatrinen koulutus on hänen mukaansa kapea ja johtaa siihen, etteivät psykiatrit osaa erottaa toisistaan inhimillisten perustarpeiden
tyydyttämisen vajausta ja erikoistuneen psykiatrisen hoidon tarvetta.
Psykoterapian professioluonnetta on puolestaan kritisoinut Totton (1999). Hän toteaa,
että psykoterapia on luonut erityisen synteettisen kielen, standardoidut termit, subjektiivisen tulkinnan poissulkevan näkemyksen tuloksellisuudesta sekä kielen, joka mahdollistaa
asiakkaiden kontrollin, manipulaation ja ohjauksen. Hänen mukaansa psykoterapia on ennen kaikkea intuitiota ja kahden ihmisen kohtaamista eikä psykoterapeuttina toimimista
näin ollen tule rajata vain niihin, joilla on erityinen koulutus. Koulutuksen merkitystä korostamalla psykoterapeutit puolustavat omaa erinomaisuuttaan eikä asiakkaiden hyvää niin
kuin psykoterapeutit itse sanovat.
Toimintaympäristön muuttumiseen perustuvaa epäilyä professionaalista toimintaa kohtaan ovat puolestaan esittäneet muun muassa yhteiskuntatieteiden edustajat Julkunen
(1994) ja Karvinen (1996). Julkunen (1994) toteaa professionaalisen projektin olevan suorastaan katkolla. Tähän hän näkee syynä postmodernin ajan, joka kyseenalaistaa professionaalisen asiantuntemuksen mahdollisuuden ja oikeutuksen. Kyseenalaistaminen liittyy
konstruktivistiseen ajattelutapaan, jonka mukaan ei ole olemassa yhtä totuutta, jonka varassa auttamisammateissa voitaisiin toimia. Toisena professioammattien valtaa vähentävänä
seikkana Julkunen (1994) mainitsee moniammatillisen tiimi- ja verkostotyöskentelyn, jon-
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ka myötä professioiden erityistieto joutuu myös uudella tavalla keskusteluyhteyteen muiden professioiden kanssa.
Karvinen (1996, 36) kuvaa yhteiskunnassamme tapahtunutta kehitystä ja katsoo sen
haastavan professionaalisen sosiaalityön asiantuntijuuden. Kehitystä kuvaa hyvinvointivaltion muuttuminen, jota ilmentävät yksilöllisyyden korostaminen, konstruktivistinen lähestymistapa auttamistyössä, tilaaja-tuottajamallin yleistyminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, manageristinen ajattelutapa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa
sekä kansalaislähtöisyyden korostaminen. Mielestäni kaikki edellä mainitut muutokset
ovat sellaisia, että ne asettavat haasteita myös mielenterveystyön professionaalisille toimijoille.
Kolmatta näkökulmaa professiokritiikissä edustaa nähdäkseni medikalisoitumisesta
käyty keskustelu, jota Tuomainen ym. (1999) kylläkin pitävät Suomessa suhteellisen vähäisenä. Medikalisaatio-käsitteen esitti ensimmäisenä vuonna 1972 Irving Zola, joka määritteli sen paitsi lääketieteellisten toimenpiteiden kontrollin säilymiseksi lääkäreillä myös lääketieteellisen ajattelun relevanssin laajenemisena hyvän elämän ja jopa kaiken jokapäiväisen elämän jäsentämiseen. (ks. esim. Rintala 1995, 16–17). Käsitettä on määritelty eri tavoin myöhemminkin. Yhteistä määritelmille on medikalisaation ymmärtäminen ilmiönä,
jossa lääketieteellinen ajattelutapa ja lääketieteen valta laajenevat terveyteen ja sairauteen
liittyvien tapahtumien ohella myös muille ihmisen elämän alueille, joissa on kysymys käyttäytymisestä, arvoista ja normeista. Lyhyesti sanottuna elämä lääketieteellistyy. (ks. esim.
Rintala 1995, 16–17; Ryynänen & Myllykangas 2000; Helen 2002.)
Millä tavoin medikalisoituminen ilmenee? Mielenterveystyöhön liittyviä esimerkkejä
medikalisaatiosta ovat esittäneet ainakin Rintala (1995) ja Myllykangas ym. (1999). Rintala (1995, 147) pitää esimerkkinä medikalisaatiosta medikalisaatiota ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakentumista tarkastelevassa tutkimuksessaan mielisairaiden siirtämistä kunnalliskotien mielisairasosastojen "säilytyksestä" perustettuihin B-mielisairaaloihin. Myllykankaan ym:n (1999) mukaan medikalisaatiota ilmentää henkisten häiriöiden luokittelu ja hallinta lääketieteellisen ajattelutavan mukaisesti. Muita medikalisaation ilmenemismuotoja ovat vanhenemisen, kauneuden, väestön uusiutumisen sekä naisten
vaihdevuosien lääketieteellistyminen (Hemminki 1993).
Medikalisaatiolla katsotaan olevan sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Myönteisinä seurauksina pidetään ainakin yksilön erilaisuuden kokemisen helpottumista ja poikkeavan käyttäytymisen sosiaalisen kontrollin hyväksyttävyyttä (Myllykangas ym. 1999; ks.
myös Rintala 1995). Asioiden lääketieteellistäminen voi myös helpottaa ihmisen syyllisyyttä, ja terveydenhuollon menestys luo ihmiselle mahdollisuuden haluta elämältään
enemmän. Lääketieteellinen tieto tarjoaa myös mahdollisuuden ongelmien ulkoistamiseen
ja narsismin kanavoimiseen sekä ylläpitää illuusiota jatkuvasta menestyksestä, onnesta ja
terveydestä. (Ryynänen & Myllykangas 2000.)
Elämän lääketieteellistymisellä nähdään kuitenkin olevan paljon kielteisiä seurauksia.
Keskityn seuraavassa niihin kielteisiin seuraamuksiin, jotka liittyvät erityisesti mielenterveystyöhön. Tulkintani mukaan medikalisaatiokritiikki kohdistuu näiltä osin kolmeen eri
seikkaan. Psyykkisten häiriöiden tarkasteleminen lääketieteellisinä sairauksina muodostaa
kritiikin ensimmäisen näkökulman. Sekä hoitotieteen edustaja Hall (1996) että filosofi ja
psykologi Rauhala (2000) ja myös sosiologi Szaz (1998; ks. myös Szaz 1967) kritisoivat
käsitystä, jonka mukaan mielenterveydelliset ongelmat voidaan rinnastaa somaattisiin sairauksiin. Hall (1996) esittää kysymyksen voidaanko inhimillistä käyttäytymistä ylipäänsä
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lähestyä sairausajattelun avulla. Rauhala (1990) katsoo mielenterveydellisten ongelmien
rinnastamisen somaattisiin sairauksiin perustuvan ihmisen eri olemispuolien ja niistä tarjoutuvien problematiikkatyyppien väärinymmärtämiseen. Hän (Rauhala 1990; ks. myös
Rauhala 2000) pitää kummallisena sitä, että kaikki kielteinen ihmisen elämässä mielletään
sairaudeksi ja täten lääkärin toimialaan tai ainakin valvontaan kuuluvaksi. Szaszin (1998;
ks. myös Szasz 1987) mukaan mielisairaus on myytti. Lääketieteelliset diagnoosit ovat
stigmatisoivia merkkejä, joilla merkitään sosiaalisia sääntöjä rikkovat ihmiset. Näin ollen
diagnoosit ovat osa sosiaalista kontrollia ja kuvaavat lähinnä niitä ihmisen käyttäytymisen
luokkia, joita psykiatrit pitävät vastenmielisinä. Tuomainen ym. (1999) toteavat medikalisaation johtaneen siihen, että mielenterveystyössä sairauden käsite lavenee ja hämärtyy.
Näin ollen terveyspalvelujen kysyntä ja psyykelääkkeiden käyttö lisääntyvät jatkuvasti.
Toisen näkökulman medikalisaatiokritiikissä muodostaa lääketieteellisen ajattelutavan
yksilöpainotteisuus ja sen seuraukset mielenterveystyölle. Tätä näkökulmaa edustavat Turpeinen (1984), Hall (1996), Riikonen ym. (1996) sekä Tuomainen ym. (1999). Miksi yksilöpainotteisuus on ongelmallista? Kritiikin mukaan yksilöpainotteisuus voi merkitä yhteiskunnallisten ongelmien yksilöllistämistä (Turpeinen 1984; Tuomainen ym. 1999), sairauden vuorovaikutuksellisen luonteen sivuunjäämistä (Tuomainen ym. 1999) sekä sitä, että henkilön ympäristön, kulttuurin ja sosiaalisen aseman merkitys oirehtimista ylläpitävänä
seikkana jää huomioimatta ja työyhteisön voimavarat hyödyntämättä auttamistyössä (Hall
1996; Riikonen ym. 1996).
Kolmannen näkökulman medikalisaation ongelmiin tarjoaa diagnoosien taustalla olevan yleistävän ja objektivoivan ajattelutavan kritiikki. Hoitotieteen edustajat Saarikoski
(1992a), Hall (1996), ja Välimäki (2000) kiinnittävät huomiota siihen, kuinka helposti
diagnoosi- ja oirekeskeinen ajattelutapa johtaa henkilön persoonallisuuden, hänen omien
käsitystensä, toiveidensa ja odotustensa ohittamiseen auttamistyössä. Tähän liittyy myös
oirekeskeisen ajattelun kritiikkiä. Asiakkaan omat sekä perheen ja muiden lähiyhteisöjen
jäsenten voimavarat jäävät huomiotta keskityttäessä vain oireisiin ja niiden hallintaan.
Tiivistetysti totean professiokritiikistä sen kohdistuneen erityisesti psykoterapiaan ja
elämän lääketieteellistymiseen. Lisäksi ainakin yhteiskuntatieteen asiantuntijat ovat esittäneet epäilyjä professionaalisen toiminnan mahdollisuuksista ylipäänsä.

3.4.4 Deprofessionaalistuminen mielenterveystyössä
Professiokritiikki sekä myös eräät yhteiskunnalliset päätökset ovat osaltaan edesauttaneet
deprofessionaalistumista eli ammattitoimijoiden vallan vähenemistä ja ei-ammatillisten
voimavarojen käyttöönottamista arvostavien käsitysten (Karvinen 1996) voimistumista
auttamisammatteihin liittyen. Yhteiskunnalliset päätökset ovat rajoittaneet ammatillisten
toimijoiden päätösvaltaa terveydenhuollossa esimerkiksi Yhdysvalloissa (ks. esim. Gray
2002) ja Isossa-Britanniassa (ks. esim. Blank 2002). Deprofessionaalistumista edistää
myös muun muassa väestön lisääntynyt tietoisuus terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämän
seurauksia on tarkastellut ainakin Neuberger (2000). Hän toteaa terveydenhuollon professionaalisten toimijoiden olevan uudessa tilanteessa suhteessa väestöön. Aikaisemmin erityisesti lääkäreiden ammattikunta nautti väestön varauksetonta luottamusta tietoihinsa ja
taitoihinsa. Nykyinen tilanne alkaa olla ainakin jossain määrin erilainen, koska tiedotusvä-
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lineet tuovat terveyttä, sairautta ja niiden hoitamista koskevan tiedon lähes kaikkien ulottuville. Parantunut tiedon taso ilmenee muun muassa mielipiteinä, joiden mukaan lääketieteellinen terveys-sairauskäsitys ei ole ainoa mahdollinen. Tietämyksen parantuessa myös
odotukset terveydenhuoltoa ja sen ammatillisia toimijoita kohtaan ovat muuttuneet. Heidän
odotetaan olevan eräänlaisia terveyden edistäjiä, ei enää määräysten antajia. Terveyden
edistäjinä he auttavat ihmisiä tekemään tehokkaita hoitovalintoja kulloinkin käytettävissä
olevien voimavarojen puitteissa.
Deprofessionaalistuminen merkitsee valtasuhteiden muuttumista. Van Hoorn (1992) kuvaa implisiittisesti käsitystään hyvästä mielenterveystyötä esittämällä laajahkon kuvauksen
siitä, millaisiin muutoksiin mielenterveystyössä tulisi ryhtyä. Muutos merkitsee sitä, että
potilaan tulee saada oikeaa ja seikkaperäistä tietoa hoidosta, sekä sitä, että yhteistyö perustuu potilaan tietoiseen suostumukseen. Potilaille annetaan mahdollisuus palkita ja sanktioida hoitoa ja sitä toteuttavia. Professionaalisten toimijoiden valtaa pienennetään poistamalla
mahdollisuus tahdosta riippumattomaan hoitoon sekä antamalla määräykset lääkehoidon
minimoimiseksi. Perusideana mielenterveystyössä tulee olla auttamisen perustuminen yhteisön jäsenten keskinäiseen tukeen nykyisen asiantuntijakeskeisen toiminnan sijasta. Potilaiden tulee saada olla mukana päätöksenteossa kaikilla sen eri tasoilla. Psykiatriset asiakkaat osallistuvat hoitoonsa toimijoina professioammattilaisten kanssa, ja he ovat ensisijaisia tiedonantajia siitä, millaisia palveluja tarvitaan ja pitää tuottaa. Potilaan keskeistä
asemaa palvelujen määrittämisessä perustellaan sillä, että ihminen, jolla on välitöntä kokemusta tietystä elämäntilanteesta, on paremmin tietoinen tarpeistaan ja toiveistaan kuin ammatilliset toimijat. Kun potilas näin määrittelee roolinsa uudestaan ja muuttuu palveluiden
vastaanottajasta kuluttajaksi, hänen kontrollin tunteensa voimistuu. Ammatilliset toimijat
ovat teknisiä avustajia, kun kuluttajat tekevät täysivaltaisina osallistujina heidän elämäänsä
vaikuttavia päätöksiä.
Suomessa ei-ammatillisten voimavarojen hyödyntämistä mielenterveystyössä on arvostettu kauan, toimiihan meillä maailman vanhin mielenterveystyön vapaaehtoisjärjestö,
Suomen Mielenterveysseura (Lahti ym. 1997, 20). Vapaaehtoistoimintaa käsittelevässä
1990-luvulla ja sen jälkeen ilmestyneessä kirjallisuudessa erotetaan toisistaan usein niin sanottu perinteinen vapaaehtoistoiminta ja uudenlainen vapaaehtoistoiminta. Perinteisellä
vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan yleensä erilaisia järjestöjä, joissa osassa toimii myös
vapaaehtoisia auttajia. Uudenlaisella vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan puolestaan
1990-luvulta lähtien muodostuneita kansalaisten omaehtoisuuteen perustuvia toimintoja,
kuten erilaisia oma-apuryhmiä, kyläyhdistyksiä ja työttömien yhdistyksiä. (Ks. esim. Lehtinen 1997, 17–19.)
Mielenterveystyössä perinteistä vapaaehtoistoimintaa edustavat nähdäkseni vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät kriisipuhelinpalvelussa sekä psyykkisesti sairaiden tukihenkilöt. Tukihenkilötoimintaa on ollut 1980-luvulta lähtien ja puhelinpäivystäjiä vuodesta 1970. Käsitys hyvästä ilmenee tässä yhteydessä vapaaehtoistyöntekijöiden valintana haastattelun
perusteella, heille järjestettynä koulutuksena ja työnohjauksena. (Vrt. Rinne 1987, 168–
172.) Näin ollen voi sanoa, ettei professionaalisen toiminnan kritiikki ole ollut selkeästi
esillä perinteisen vapaaehtoistoiminnan parissa vaan vapaaehtoistoiminta on täydentänyt
ammatillista työtä. Tosin järjestöjen toimintaa kokonaisuudessaan on luonnehtinut innovatiivisten toimintatapojen kehittely ja kokeileminen. Vapaaehtoistoiminnan taustalla voi olla
se, ettei julkinen sektori havaitse kaikkia ongelmia tai jättää ne toimintansa ulkopuolelle tai
julkinen toiminta ei muutoin palvele kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Mielenter-
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veystyössä julkisen palvelun joustamattomuus on ilmennyt esimerkiksi vastaanottoaikojen
painottumisena arkipäiviin ja virka-aikaan sekä kaikkien asiakkaiden käyntitietojen rekisteröimisenä. (Arhovaara & Rinne 1993.)
Uudenlainen vapaaehtoistoiminta, joka mielenterveystyön alueella tarkoittaa muun muassa oma-apuryhmien syntymistä, on selkeämmin nähtävissä ammatillisen toiminnan kritiikkinä, vaikka vallalla näyttää olevan ammatillisten ja ei-ammatillisten toimijoiden yhteistyötä korostava käsitys (ks. esim. Salovaara 1998; Vuorinen 1997; Nylund 2000).
1990-luvulta lähtien perustettujen oma-apuryhmien eroa perinteiseen vapaaehtoistoimintaan korostetaan toteamalla, kuinka vapaaehtoisauttajan roolin määrittelee ulkopuolinen taho ja oma-apuryhmissä on olennaista juuri se, että jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla. Ammatillisen toiminnan kritiikki ilmenee myös näkemyksissä, joissa todetaan mielenterveysongelmien luonteen vaativan toisenlaista toimintaa kuin ammatilliset toimijat
ovat olleet valmiit tarjoamaan. Tällöin esimerkkeinä mainitaan yksinäisyys ja mielekkään
toiminnan puute. Kritiikkiä on kohdistettu myös professionaalisten toimijoiden tarjoaman
avun yksilöpainotteisuuteen, toiminnan lääketieteelliseen ja psykoterapeuttiseen viitekehykseen sekä kaikkien ongelmien selittämiseen sairaudesta johtuviksi. (Riikonen ym.
1996; Vuorinen & Helasti 1997, 9–19; Ks. myös Salokangas ym. 2001.)
Oma-apuryhmien ja ammatillisten toimijoiden tarjoamaa apua luonnehditaan erilaiseksi. Oma-apuryhmissä saatua apua kuvataan toivona, elämässä selviytymisenä ja elämänlaadun paranemisena (Vuorinen & Helasti 1997, 11–12). Yhteisten kokemusten jakamisen
myötä myös oman tilanteen hyväksyminen helpottuu ja sosiaalinen eristäytyminen vähenee. Passiivinen potilaan rooli voi vaihtua aktiiviseen ongelman ratkaisijan rooliin ja myös
autettavasta auttajaksi. Ideologiaa kuvaa lyhyesti sanottuna keskinäisen tuen ja vastavuoroisuuden arvostaminen. (Muurinaho 2001; Ks. myös Nylund 2000.)
Tiivistetysti totean mielenterveystyön ammatillistumisesta ja professionaalistumisesta
totean niiden alkaneen 1840-luvulla ja tapahtuneen pitkän ajan kuluessa. Kuviossa 1 esitän
joitakin tärkeitä ajankohtia.
Sairaanhoitajien
koulutus alkoi

1898
Mielisairaalan
sairaanhoitajille ja mielisairaanhoitajille
kelpoisuusehdot
1962

Psykologian Houruinvarti- Kunnalliskotien Lääkärei- Sosiaalihoi- Psykiatria
opetus lääkä- joiden koulu- johtajattarien den kelpoi- tajien koulu- omaksi erireille alkoi
tus alkoi
koulutus alkoi suusehdot
tus alkoi
koisalaksi
1906

1913

1921

1925

1945

1960

Psykologin
Sosiaalityönkelpoisuusehdot
tekijän
lakiin
kelpoisuusehdot lakiin
1981

1994

Kuvio 1. Tärkeitä ajankohtia mielenterveystyön eri ammattiryhmien professionaalistumisessa.

Kuitenkin on syytä todeta, että ei-ammatillisia voimavaroja on mielenterveystyössä hyödynnetty pitkään. Erityisesti 1990-luvulta lähtien on käyty entistä enemmän kriittistä keskustelua mielenterveystyöstä professionaalisena toimintana. Kritiikki on ilmennyt professioiden toiminnan arviointina, professionaalisen toiminnan mahdollisuuksien arviointina
sekä medikalisaatiokeskusteluna. Deprofessionaalistumista ilmentää käytännössä uuden-
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lainen vapaaehtoistyö, jota mielenterveystyössä selkeimmin edustavat ns. oma-apuryhmät.
Niiden perustaminen voidaan osaksi nähdä myös ammatillisen toiminnan kritiikkinä. Niissä arvostetaan erityisesti keskinäistä, elämänkokemukseen perustuvaa tukea sekä vastavuoroisuutta.

3.5 Hyvä mielenterveystyö hyvänä palveluna
Terveyspalvelujen laatuun liittyvissä viime aikaisissa suomalaisissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa on tarkasteltu sekä hoidon (ks. esim. Leino-Kilpi ym. 1994) että palvelujen laatua (ks. esim. Sinkkonen ym. 1992; Hiidenhovi 2001). Leino-Kilpi ym. (1994) käyttävät
hoito -käsitettä tutkimuksessaan, jossa mielenkiinnon kohteena on sairaalan toiminta potilaiden näkökulmasta. Sinkkonen ym. (1992) puolestaan käyttävät käsitettä palvelut tutkimuksessaan, joka kohdistuu vapaakuntakokeilukuntien terveydenhuoltoon ja kyseisten
kuntien väestön mielipiteisiin siitä. Kuhmonen (1997) puolestaan käyttää termiä psykososiaalisten toimipisteiden palvelujen laatu -tutkimuksessaan, jossa selvitetään muun muassa
mielenterveystoimiston asiakkaiden kokemuksia palvelun riittävyydestä, laadusta ja asiakkaiden kohtelusta. Hiidenhovi (2001) on tutkimuksessaan kehittänyt palvelumittarin sairaalan poliklinikan toiminnan arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Edellä mainitsemissani tutkimuksissa käytetään vaihdellen käsitteitä hoito ja palvelu, mutta tarkempi
tutustuminen tutkimuksiin osoittaa niissä pitkälti olevan kysymys samoista arviointikohteista. Hiidenhovi (2001) toteaa kuitenkin, että on tarpeen erottaa palvelu ja hoito toisistaan, vaikka niillä on paljon yhtymäkohtia.
Käytän tutkimukseni tässä osiossa käsitettä palvelu. Tarkoitan sillä asiakkaan koko asiointiprosessin ominaisuuksia ja organisaation toimintaa tähän sisältyen henkilöstön teot ja
vuorovaikutteinen toiminta asiakkaan kanssa (vrt. Lehtinen 1983, 56; Gröönroos 1987, 13;
Vuorela 1989, 3). Valintaani perustelen sillä, että käsite palvelu hoito-käsitettä laajempana
vastaa tältä osin paremmin tutkimusaineistojeni luonnetta (vrt. Hiidenhovi 2001, 63).
Terveyspalvelujen laadusta alettiin kiinnostua kansainvälisesti 1960-luvulla ja Suomessa jonkin verran jo 1970-luvulla, mutta erityisesti 1980-luvun lopulta lähtien (Perälä 1995,
11–13, Laadunhallinta sosiaali- a terveydenhuollossa 1996, 7). Alun perin terveyspalvelujen laadusta kiinnostuttiin taloudellisten arvojen vuoksi (Kekki ym. 1993), mutta myöhemmin perusteeksi on esitetty ihanteeksi asetetun oikeudenmukaisuuden periaatteen toteutumista. Tämän periaatteen mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus laadukkaisiin terveyspalveluihin riippumatta esimerkiksi asuinpaikkakunnasta (Perälä 1995, 11–13, ks. myös
Psykiatrisen sairaanhoidon laatu, 1995).
Terveyspalvelujen laadun mittaamiseen on kehitetty useita erilaisia mittareita, jotka
Sinkkonen ja Kinnunen (1994) luokittelevat kahdeksaan eri peruslähestymistapaan. Kyseisissä mittareissa tarkastellaan laadun arvioinnin kohteita ja niissä on paljon yhtenevyyksiä.
Tässä yhteydessä on syytä korostaa käsitteen laatu ilmaisevan pääasiassa hyvää laatua,
vaikkei sitä aina selkeästi tuodakaan esille. Vastaava englannin kielinen termi quality pitää
sisällään ajatuksen hyvästä, tavoiteltavasta, jopa erinomaisesta. (Ks. esim. Pelkonen 1992,
61–83; The Oxford Dictionary and Thesaurus 1996, s.v. quality.)
Tarkastelen seuraavassa käsityksiä terveyspalvelujen laadusta käyttäen perusjäsennyksenä Tansellan ja Thornicroftin (1998) esittelemää mielenterveyspalvelujen suunnitteluun
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ja arviointiin soveltuvaa matriisimallia. Täydennän kyseistä jäsennystä hoitotieteellisellä,
lähinnä Leino-Kilven ym:n (1994) kehittämällä hyvän hoidon kehikolla ja Nikkolan (1991)
hyvää psykiatrista hoitotyötä tai hoitoa koskevalla tiedolla sekä mielenterveystyön laatua
pohtineen työryhmän julkaisulla (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995) ja mielenterveyspalvelujen laatusuosituksilla, jotka sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2001.
Matriisimalli (Tansella & Thornicroft 1998) sisältää kaksi perusdimensiota: ajallisen ja
kohdealueellisen. Ajallinen dimensio koostuu mielenterveyspalvelujen panoksista, prosessista ja lopputuloksesta. Kohdealueellinen dimensio puolestaan koostuu valtakunnallisesta
tasosta, paikallistasosta ja asiakastasosta. Mielenterveyspalveluita voidaan suunnitella ja
arvioida näiden kahden dimension muodostaman 3 x 3 matriisin avulla kiinnittämällä huomiota kulloinkin valittuun osioon. Matriisissa mainitaan esimerkinomaisesti sisältöjä kullekin matriisin osiolle.
Mielenterveyspalvelujen panoksilla tai voimavaroilla tarkoitetaan Tansellan ja Thornicroftin (1998) mallissa materiaalisia ja immateriaalisia resursseja, joilla väestölle tuotetaan palvelut. Palvelujärjestelmän materiaalisia resursseja ovat palveluntuottajien käytettävissä olevat työvälineet sekä palvelujen tuottajien työskentely-ympäristön fyysiset ja organisatoriset ominaisuudet. Palvelujärjestelmään liittyviä immateriaalisia resursseja kuvaavat mielenterveyspalvelujen järjestämisen tapa, palvelujen saatavuus sekä saavutettavuus.
Terveyspalvelujen laadun kannalta tärkeitä seikkoja ovat myös terveydenhuoltohenkilökunnan koulutus, henkilöstön edustamat tieteenalat sekä työkokemus. Kansallisesti mielenterveyspalvelut suositellaan järjestettäviksi avohoitokeskeisesti ja moniammatillisten
työryhmien toimesta (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995).
Paitsi materiaaliset resurssit myös immateriaaliset resurssit, kuten työntekijöiden inhimillisyys, huolellisuus, tarkkuus, rehellisyys, ymmärtäväisyys, empaattisuus, ystävällisyys
ja luotettavuus, ilmentävät terveyspalvelujen resurssien hyvyyttä (Leino-Kilpi 1990, 77;
Nikkola 1991; Sinkkonen ym. 1992; Salzer & Nixon 1997; Tansella & Thornicroft 1998;
ks. myös Donabedian 1986; Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 24–35, 50–53).
Terveyspalvelujen prosessivaiheella Tansella ja Thornicroft (1998) tarkoittavat varsinaista terveyspalvelujen tuottamista. Palvelujen tuottamisen laadun kannalta tärkeät ominaisuudet esittelen kolmena eri kokonaisuutena. Nämä kokonaisuudet olen nimennyt käyttämäni kirjallisuuden (ks. esim. Donabedian 1986; Sinkkonen ym. 1992; Salzer & Nixon
1997; Tansella & Thornicroft 1998) perusteella asiakkaan ja työntekijän väliseksi vuorovaikutukseksi, hoitoprosessin toteuttamistavaksi ja palvelun tuottajan teknisiksi taidoiksi.
Howathin ja Symondin (1991) mukaan terapeuttinen suhde on olennaisen tärkeä hyvän
palvelun kriteeri, koska myönteinen yhteistyösuhde on välttämätön hoidon hyvän lopputuloksen kannalta. Heidän käsityksensä mukaan asiakkaan kokemus yhteistyösuhteen laadusta ennustaa mielenterveystyön tulosta. Millainen on hyvä vuorovaikutussuhde terveydenhuollossa? Hyvä ilmenee tässä yhteydessä jaettuna päätöksentekona (Sinkkonen ym.
1992; Salzer & Nixon 1997), hoitoprosessin jatkuvuutena (Nikkola 1991; Salzer & Nixon
1997), potilaan kokemuksena tulleensa kohdatuksi persoonana (Salzer & Nixon 1997), potilaan ja työntekijän yhteisymmärryksenä sekä persoonakohtaisena yhteensopivuutena
(Nikkola 1991).
Hoitoprosessin toteuttamisen hyvyydestä kertoo kattava, yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa laadittu hoidon toteuttamista ohjaava kirjallinen hoitosuunnitelma, joka
sisältää paitsi monipuolisen diagnostisen arvioinnin myös tiedon potilaan ongelmista ja hänen ja hänen läheistensä voimavaroista sekä tiedon hoidolle asetetuista lyhyen ja pitkän ai-
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kavälin tavoitteista. Hyvää terveyspalvelua luonnehtii myös asiakkaan luonnollisten yhteisöjen voimavarojen sekä muiden terveyspalvelujen tuottajien hyödyntäminen hoidossa.
Hoitoprosessin laadukkuuden säilyttämiseksi suositellaan yhteydenottamista hoidon keskeyttäviin asiakkaisiin (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 54; Salzer & Nixon 1997.)
Terveyspalvelujen tuottajien riittävät tekniset taidot ovat tärkeitä terveyspalvelujen laadun kannalta, koska ne takaavat turvallisen ja luotettavaksi koetun hoidon (Sinkkonen ym.
1993). Teknisinä taitoina mielenterveystyössä mainitaan potilaan hoitaminen tarkoituksenmukaisessa hoitopaikassa (Salzer & Nixon 1997), työntekijöiden keskustelutaito sekä prosessimenetelmän hallinta (Leino-Kilpi 1990, 63, 77; Nikkola 1991), työntekijöiden taito arvioida potilaan ongelmat, tietämys parhaista hoitokäytänteistä sekä taito päättää sopivimmat interventiot ja toteuttaa ne (Leino-Kilpi 1990, 70, 77, Psykiatrisen sairaanhoidon laatu
1995, 55; Salxer & Nixon 1997).
Terveyspalveluiden arvioitavissa olevana lopputuloksena pidetään toisaalta potilaaseen
liittyviä seikkoja, toisaalta joitakin epidemiologisia ja palvelujen käyttöön liittyviä tunnuslukuja (Tansella & Thornicroft 1998). Hoidon lopputulosta arvioitaessa tulee potilaan osalta kiinnittää huomiota muutoksiin hänen terveydentilassaan, terveyskäyttäytymisessään sekä toimintakyvyssään. (Leino-Kilpi 1990, 73; Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 56–
57; Tansella & Thornicroft 1998). Hyvästä tuloksesta psykiatrisessa hoidossa kertovat potilaan pärjääminen, helpotuksen tunne ja hyvä olo (Tiri 2001). Paikallisesti ja valtakunnallisesti tärkeitä ovat epidemiologiset tunnusluvut, jotka kuvaavat häiriöiden määrää väestössä sekä oireiden uusiutumista. Terveyspalvelujen käyttöön liittyviä arvioitavia ominaisuuksia ovat palvelujen käytön jakautuminen eri henkilöiden kesken (Donabedian 1986; Salzer
& Nixon 1997) sekä luottamushenkilöiden mainitsema taloudellisuus (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995, 58; Tiri 2001).
Terveyspalvelujen laadun arvioinnissa arviointikohteiksi mainitaan monia palvelujen
resursointiin, niiden tuottamiseen ja lopputulokseen liittyviä seikkoja. Cambell (1997) kritisoi näkemystä, jonka mukaan potilaiden tyytyväisyys ja terveydentilassa tapahtuvat muutokset olisivat mielenterveyspalvelujen laadun kriteereitä. Hänen mielestään niiden käyttö
on osoitus asiantuntijavaltaisuudesta. Potilaan näkökulmasta hyvän mielenterveystyön lopputulos merkitsee toipumista. Hän viittaa Deeganin (1996) esittämään toipumisen määritelmään. Toipuminen on prosessi, jossa sairastunut henkilö yrittää ymmärtää mitä hänelle
on tapahtunut, muokata uudelleen itselleen myönteisen identiteetin sekä hyväksyä mielenterveydellisten ongelmiensa aiheuttamat rajoitukset. Toimintakyvyn säilymisen ja sairauden kroonistumisen käsitteiden tilalle potilaat suosittelevat omasta näkökulmastaan tärkeitä hyvää oloa ja vapauden tunnetta. Myös omaisten kokeman stressin määrä sekä omaisten
ja potilaan kokema turvallisuus ovat suositeltavia hyvän mielenterveystyön lopputuloskriteereitä. Turvallisuus syntyy paitsi luottamuksesta ja kokemuksesta, jonka mukaan potilas
saa parasta mahdollista hoitoa, myös mahdollisuudesta kieltäytyä hoidosta.
Kokoavasti totean terveyspalvelujen laadun olleen kansallisesti kiinnostuksen kohteena
1980-luvulta alkaen. Laatuun on kiinnitetty huomiota sekä taloudellisuuden että kansalaisten oikeuksien näkökulmasta. Laadun arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota palvelujen resursseihin, palvelujen tuottamisprosessiin sekä palveluilla saavutettuihin lopputuloksiin.
Voimavarojen, prosessin ja lopputuloksen arvioimiseksi on esitetty erilaisia kriteereitä,
joista osaa potilasjärjestöt ovat kritisoineet asiantuntijavaltaisuutta osoittaviksi.
Totean tiivistetysti luvun 3 alalukuineen koostuvan tiedosta, jonka avulla olen pyrkinyt
varmistumaan muodostamieni, tutkimuksen tuloksina esittämieni kategorioiden ilmaise-
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van erilaista käsitystä hyvästä mielenterveystyöstä. Tämä tieto koostuu mielenterveystyön
sisältöä ja hoitoprosessin toteutumista vaiheittaisena prosessina kuvaavasta tiedosta sekä
mielenterveystyötä professionaalisena toimintana ja hyvänä palveluna kuvaavasta tiedosta.

4 Tutkimuksen tavoite ja tutkimustehtävät
Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa hyvän mielenterveystyön kriteerit mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksistä. Kriteerillä tarkoitan tuntomerkkiä, tunnusmerkkiä, ratkaisevaa ja muista erottavaa ominaisuutta sekä arviointiperustetta (s.v. kriteeri Suomen kielen perussanakirja 1990; Ikola 1992; Facta 2001). Mielenterveystyöllä
puolestaan tarkoitan mielenterveyslain (1160/1990) mukaisesti toisaalta yksilön psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä persoonallisen kasvun edistämistä ja toisaalta mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Hyvä on arvokäsite, joka voidaan konteksista riippuen korvata muilla käsitteillä (von
Wright 1972, 17). Tässä tutkimuksessa en tutki sinänsä käsitettä hyvä vaan olen kiinnostunut siitä, miten tutkimuksessa mukana olevat ymmärtävät käsitteen hyvä mielenterveystyö.
Muodostan hyvää mielenterveystyötä koskevat kriteerit vastaamalla seuraaviin tutkimustehtäviin:
1. kuvaa mielenterveystoimiston asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä ja
2. kuvaa mielenterveystoimiston työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä.

5 Tutkija tutkimuksensa perusteiden äärellä
5.1 Fenomenografia metodologisena ratkaisuna
Kirjallisuudessa käytetään fenomenografiasta useita nimityksiä: fenomenografinen lähestymistapa (Marton 1986; Uljens 1992; Marton & Booth 1997, 110; Sjöström & Dahlgren
2002), fenomenografinen tutkimusmenetelmä (Bowden 1995; Järvinen & Karttunen 1997),
fenomenografinen tutkimusote (Simoila 1993), fenomenografinen tutkimus (Hasselgren &
Beach 1997), fenomenografinen analyysimenetelmä (Simoila 1993), tutkimusspesialiteetti
(Marton & Booth 1997, 110) ja fenomenografinen tutkimustraditio (Svensson 1997).
Ensimmäinen kysymykseni tutkijana olikin, mitä käsitettä käytän kuvaamaan niiden valintojen kokonaisuutta, joita olen tehnyt saadakseni vastaukset asettamiini tutkimustehtäviin.
Uljens (1989, 54; ks. myös Simoila 1993) toteaa, että fenomenografian sijoittaminen metodologian kentällä on vaikeaa.
Keskeisenä rajanvetona näyttää kirjallisuuden perusteella olevan fenomenografian pitäminen tutkimusmenetelmänä tai lähestymistapana. Esimerkiksi Marton (1986) käyttää
näitä kahta rinnakkaisesti samassa artikkelissa. Fenomenografia-nimityksen esitti ensimmäisen kerran juuri Marton vuonna 1981 (Marton 1986; ks. myös Järvinen & Karttunen
1997). Tuolloin Marton (1986) esittelee fenomenografian menetelmäksi, jolla kartoitetaan
laadullisesti erilaisia tapoja, joilla ihmiset kokevat, käsitteellistävät, havaitsevat ja ymmärtävät erilaisia aspekteja ja ilmiöitä maailmassa. Hän käyttää myös ilmaisua jonka mukaan
fenomenografian tavoitteena on paljastaa määrällisesti rajalliset, laadullisesti erilaiset
tavat, joilla ihmiset ymmärtävät erilaisia ilmiöitä, ja luokitella ne käsityskategorioihin.
Vuoden 1994 julkaisussa Marton (1994a) käyttää myös nimitystä fenomenografinen menetelmä. Fenomenografiasta lähestymistapana paljon kirjoittaneen Uljensin (Uljens 1991;
Uljens 1992; ks. myös Järvinen & Karttunen 1997) mukaan fenomenografia on laadullinen,
tulkitseva tutkimuksellinen lähestymistapa ihmistieteissä. Fenomenografinen lähestymistapa yrittää kuvailla, analysoida, tulkita ja ymmärtää, kuinka ihmiset muodostavat käsityksiä maailmasta, havaitsevat, kokevat ja ymmärtävät maailman.
Marton (1995) ja Marton yhdessä Boothin kanssa (1997, 111–112) analysoivat fenomenografian olemusta ja toteavat siitä seuraavaa: Fenomenografia ei ole tutkimusmenetelmä, vaikka siinä on menetelmällisiä piirteitä, vaan lähestymistapa, koska siihen liittyvät
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tietyt metodologiset perusteet. Perusteita ei heidän mielestään ole riittävästi selkiytetty.
Uljens (1991) perustelee käsitystään fenomenografiasta lähestymistapana siihen sisältyvällä tulkinnallisella aineiston analyysitavalla. Analyysitavasta ei fenomenografiassa
anneta yksityiskohtaisia ohjeita, millä perusteella kyseessä on lähestymistapa, toteaa
Uljens (1991) lakonisesti.
Pidän tässä tutkimuksessa fenomenografiaa lähestymistapana, koska siitä on kuitenkin
esitetty tietynlaisia metodologisia perusteita (ks. esim. Marton 1986; Uljens 1992; Uljens
1993) ja se on myöskin laajempi kuin tutkimusmenetelmä, jonka Hirsjärvi ym. (1997, 182)
määrittelevät koostuvaksi tavoista ja käytänteistä, joilla havaintoja kerätään. Valintaani
perustelen myös sillä, että uusimmassa kirjallisuudessa (ks. esim. Marton & Booth 1997,
111; Barnard et al. 1999; Giorgi 1999; Sandberg 2000; Sjöström & Dahlgren 2002) fenomenografia ymmärretään yhtenäisesti lähestymistavaksi.
Fenomenografisen lähestymistavan juuret ovat 1970-luvun kasvatuksen ja oppimisen
tutkimuksessa, jota fenomenografisen lähestymistavan kehittäjät ruotsalaisessa
INOM-ryhmässä kritisoivat oppijan käsitykset sivuuttavaksi (Uljens 1991; ks. myös Järvinen & Karttunen 1997). Taustalla vaikutti myös tarve ymmärtää paremmin yliopisto-opiskelijoiden oppimista (Svensson 1997). Niinpä INOM-ryhmän jäsenet alkoivat tutkia oppimista luonnollisissa tilanteissa ilman oikeita ja vääriä vastauksia erottelevia testejä antamalla opiskelijoille luettavaksi ja opiskeltavaksi jonkin tekstin ja pyytämällä heitä vapaamuotoisesti kuvaamaan miten ovat annetun tekstin sisällön ymmärtäneet. Ryhmä siirsi
oppimisen tutkimisen painopistettä oppimisen sisällön suuntaan (Dall`Alba 1996). Vuonna
1981 Marton julkaisi artikkelin, jossa INOM-ryhmän toteuttamaa oppimisen tutkimista
kutsuttiin fenomenografiaksi. Nimitys fenomenografia tulee kreikan kielen sanoista fainestai ja grafia. Fainestai merkitsee näyttäytyä tai tulla päivänvaloon ja grafia on todellisuuden kuvaamista. Todellisuutta kuvataan siis sellaisena kuin se näyttäytyy ihmisille.
(Marton 1986; Ks. myös Ahonen 1994; Järvinen & Järvinen 1995; Järvinen & Karttunen
1997; Marton & Booth 1997.)
Fenomenografinen lähestymistapa on kehittynyt jatkuvasti tulkitsevampaan suuntaan.
Tämä ilmenee esimerkiksi siitä esitetyissä määritelmissä. Fenomenografisen tutkimuksen
ymmärrettiin alkuvaiheessa olevan käsitysten kartoittamista ja paljastamista, ja tutkijan
työtä verrattiin kasvitieteilijän toimintaan hänen määrittäessään uusia kasvilajeja. Tärkeänä
pidettiin sitä, että toinen tutkija pystyy hyödyntämään kasvitieteilijän luokitusta jossakin
toisessa ympäristössä. (Marton 1986.) Viime aikoina julkaistuissa fenomenografian määritelmissä korostuu lähestymistavan tulkinnallisuus. Tämän voi selkeästi havaita esimerkiksi
Martonin teksteistä, joissa painopiste siirtyy toistettavissa olevasta havaintojen luokittelusta kohti aineiston tulkintaa ja siihen perustuvaa yhtä mahdollista todellisuuden kuvaustapaa. Vuosien 1994a, 1995 ja 1997 julkaisuissa Marton toteaa kuinka lähestymistapaan
liittyvän termin käsitys ohella voi käyttää myös termejä tapa kokea, kokemus, ymmärtäminen, käsittäminen ja havaitseminen. Martonin lisäksi esimerkiksi Trigvell (1994) painottaa
fenomenografisen lähestymistavan tulkinnallisuutta kuvatessaan fenomenografista aineiston analyysiä usean henkilön yhteistyönä. Sandberg (2000; ks. myös Marton & Booth
1997) esittelee väitöskirjatutkimuksessaan fenomenografisen lähestymistavan suoranaisesti tulkinnalliseksi, fenomenologiseen filosofiaan pohjautuvaksi vaihtoehdoksi positivistiselle tutkimukselle.
Tässä tutkimuksessa määrittelen fenomenografian ihmistutkimuksen tulkinnalliseksi
lähestymistavaksi, jonka ytimenä on kuvata, analysoida ja tulkita niitä laadullisesti erilaisia

64
tapoja, joilla ihmiset käsittävät, kokevat, havaitsevat ja ymmärtävät erilaisia ilmiöitä maailmassa. Ihminen voi rekonstruoida kokemuksiaan, ymmärrystään ja havaintojaan käsitteellisesti käsityksinään. Tällä perusteella olen muotoillut tutkimustehtävät millaisia käsityksiä-muotoon. Käytän kuitenkin tutkimusraportissa rinnakkaisesti käsitteitä käsitys,
ymmärtää, kokea ja käsittää toiston välttämiseksi.

5.2 Fenomenografisen lähestymistavan tieteenfilosofiset sitoumukset
Fenomenografinen lähestymistapa kehittyi käytännön empiirisenä kasvatuksen ja oppimisen tutkimuksena ilman, että sen kehittäjät olisivat tietoisesti pohtineet ratkaisujensa tieteenfilosofisia perusteita (Uljens 1993; ks. myös Järvinen & Karttunen 1997). Tieteenfilosofisen taustan tarkastelun merkityksestä esitetään kirjallisuudessa hyvinkin toisistaan
poikkeavia näkemyksiä (ks. esim. Seale 1999), mutta fenomenografian edustajista sen merkitystä tutkimuksessa korostavat ainakin Marton (Marton 1995) ja Uljens (Uljens 1992).
Jokaiseen lähestymistapaan sisältyy monia sitoumuksia, ja näin ollen hyvässä tutkimuksessa teoreettiset lähtökohdat, ongelmanasettelu ja tutkimuksen toteutustapa muodostavat
koherentin kokonaisuuden (Hirsjärvi ym. 1997, 118). Tästä syystä tarkastelen luvuissa
5.2.1 ja 5.2.2. kaikkea sitä, mitä on jouduttu edellyttämään ennen tutkimukseni käytännöllistä toteuttamista. Liitän tarkasteluuni myös sen, millä tavalla erilaiset ontologiset ja epistemologiset sitoumukset toteutuvat tutkimukseni empiirisessä osassa (luku 6).

5.2.1 Ontologisesta sitoumuksesta
Fenomenografisen lähestymistavan ontologista sitoumusta kutsutaan nondualistiseksi erotukseksi dualistisesta ja metafyysisen idealismin mukaisesta sitoumuksesta (Marton 1994a;
ks. myös Uljens 1993; Marton & Booth 1997). Nondualistisen todellisuuskäsityksen
mukaan ei ole olemassa objektiivista, todellista maailmaa ja subjektiivista, mielellistä maailmaa erikseen vaan maailma on olemassa koettuna maailmana. On olemassa yksi maailma,
jonka jokainen kokee omalla tavallaan. Kokemus maailmasta on yhtä aikaa subjektiivinen
ja objektiivinen. Ihmisen kokemus on suhde objektiivisen ja subjektiivisen maailman välillä. Toisin sanoen fenomenografisen lähestymistavan mukaan ilmaisu kuinka ihminen kokee
maailman tarkoittaa samaa kuin lause kuinka maailma ilmenee ihmiselle. Tässä suhteessa
fenomenografinen lähestymistapa sitoutuu läheisesti fenomenologiseen filosofiaan.
(Uljens 1991; Uljens 1992; Marton 1994a,b; Ks. myös Ahonen 1994; Marton 1995; Järvinen & Karttunen 1997; Marton & Booth 1997.)
Fenomenografisessa lähestymistavassa ihminen ymmärretään tajunnallisena olentona.
Ihmisen tajunta ymmärretään intentionaaliseksi, eli se on aina suuntautunut johonkin muuhun kuin itseensä. Kohde voi olla reaalinen maailmassa oleva objekti tai psyykkinen representaatio. Tajunnassaan ihminen tekee aisteillaan havaintoja maailmasta ja saa näin informaatiota erilaisista kohteista maailmassa ja muodostaa näin kohteen representaation. Käsitykset ovat juuri näitä mentaalisia representaatioita eli sisäisiä mielikuvia ja ne muodostavat kunkin ihmisen yksilöllisen maailmankuvan, joka vastaa eri määrissä objektiivista maa-
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ilmaa. Käsitysten tutkiminen merkitsee näin ollen sen tutkimista, miten erilaiset maailmassa olevat kohteet ovat edustettuina ihmisen mielessä tai tajunnassa. (Marton 1994a; Ks.
myös Ahonen 1994.)
Fenomenografian edustajat eivät juurikaan kuvaa teksteissään sitä, miten käsitykset
muotoutuvat ihmisen tajunnassa. Tärkeää on huomata, että käsitys ei kuitenkaan ole sama
kuin ulkomaailmasta tehty havainto vaan ihmismieli käsittelee havaintoja. Näin ihmisten
käsitykset yksilöllistyvät. Sekä Marton (1995) että Uljens (1991, ks. myös Uljens 1993)
toteavat, että ihmisen käsityksissä voidaan erottaa mitä- ja kuinka-aspekti ja että nämä tulee
ymmärtää Husserlin noesis- ja noema-käsitteille analogisiksi. Husserl (1993, 121, 221,
228–231) kuvaa käsitysten muotoutumista ihmisen tajunnassa seuraavalla tavalla: Ihmiselle muodostuu mielellisten aktien avulla tajunnassa merkityksiä erilaisille ilmiöille. Näitä
merkityksiä ihminen kykenee ilmaisemaan muun muassa kielellisesti käsitteiden avulla.
Merkitykset ilmenevät näin ollen yksilöllisissä käsityksissä. Käsitys puolestaan tarkoittaa
Larssonin (1986) mukaan ajattelun ja kokemuksen kautta muotoutunutta kuvaa tai konstruktiota jostakin ilmiöstä. Käsitys ilmentää perustuvanlaatuista ymmärrystä jostakin ilmiöstä. Tärkeää on huomata, että käsitys on eri asia kuin mielipide. Käsitykset ovat usein se
reflektoimaton pohja, jolla mielipiteet lepäävät.
Rauhala (1989) kuvaa käsitysten muotoutumista Husserliin viitaten ja pitäen lähtökohtanaan kehittämäänsä ontologista ihmiskäsitystä. Ontologisen ihmiskäsityksen mukaan
ihminen todellistuu ainakin kolmessa eri olomuodossa, kehollisena, tajunnallisena ja situationaalisena olentona. Situationaalisuus tarkoittaa kaikkea sitä, minkä alaisena ihminen
todellistuu. Tajunnallisuus ilmaisee ihmisen olevan kokeva olento ja kehollisuus on
molempien muiden olemismuotojen reaalistumisen mahdollistaja. Tässä tutkimuksessa
voidaan ajatella tutkimuksessa mukana olevien todellistuvan muun muassa suomalaisessa
arvo- ja arvostuskulttuurissa elävinä miehinä tai naisina, työssä olevina, työttöminä tai
opiskelevina, työelämästä jo pois siirtyneinä, mielenterveyspalveluja käyttävinä ja mielenterveysalan työntekijöinä. Siitä kaikesta minkä alaisena yksityinen henkilö reaalistuu Rauhala (1989) käyttää nimitystä faktinen situaatio. Tajunnassa jokaiselle ihmiselle muotoutuu
merkityssuhteita kaikesta hänen situaationsa faktisista osatekijöistä tai kaikesta siitä mihin
ihminen on suhteessa. Tässä tutkimuksessa voidaan ajatella mielenterveystoimiston asiakkaiden olevan suhteessa hoitaviin työntekijöihin, suhteessa omaan hoidossaoloonsa, suhteessa yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja käsityksiin terveydenhuollosta ja myös suhteessa omiin hyvää mielenterveystyötä koskeviin käsityksiinsä. Vastaavasti voidaan ajatella työntekijöiden kohdalla. Tutkimuksessani olen kiinnostunut niistä merkityssuhteista,
joita tutkimuksessa mukana oleville on muotoutunut hyvästä mielenterveystyöstä heidän
kulloisessakin situaatiossaan.
Ymmärrän tässä tutkimuksessa fenomenografisen lähestymistavan edustajien käyttämät
ilmaisut käsitys jostakin ilmiöstä, tapa kokea jokin ilmiö, ymmärtää jokin ilmiö tarkoittavan
samaa kuin Rauhalan käyttämä merkityssuhde. Esimerkiksi Marton ja Booth (1997,112)
tuovat tämän mielestäni selkeästi ilmi käyttäessään rinnakkaisesti ilmauksia tapa kokea ja
merkitys. Uljens (1991) ilmaisee fenomenografisen lähestymistavan ytimen olevan ne merkitykset, joita ihmiselle muodostuu erilaisista ilmiöistä.
Edellä kuvaamani ontologista sitoumusta koskevat kannanotot liittävät tutkimustani
fenomenologiseen filosofiaan (Hirsjärvi ym. 1997, 118, 123, 160–168). Fenomenografia ei
kuitenkaan perustu yksinomaan fenomenologiseen filosofiaan. Itse asiassa suuntauksen
edustajat toteavat kirjoituksissaan hahmopsykologian ja erityisesti Bartlettin tutkimusten
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ihmisen tavasta havainnoida erilaisia objekteja inspiroineen heitä eniten (Uljens 1993).
Hahmopsykologiaan liittyy fenomenografisen lähestymistavan keskeinen ajatus tajunnan
monidimensionaalisuudesta tai kerroksellisuudesta (Marton 1994a; ks. myös Marton
1995). Tajunta tarkoittaa ihmisen kokemuksen kokonaisuutta. Olennaista on se, että emme
voi olla tietoisia kaikesta samaan aikaan samalla tavalla. Tätä Marton (1995) perustelee
sillä, että jos näin olisi, ihmisten käsityksissä erilaisista ilmiöistä ei olisi mitään eroa ja
oman arkikokemuksensa mukaan ihmisillä on erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä. Martonin (1995) mukaan ihminen on tietoinen kaikesta koko ajan mutta eri tavoin, toisin sanoen
tietoisuus on kerroksellinen eli monidimensionaalinen. Tehdessään havaintoja erilaisista
ilmiöistä ihminen jäsentää niitä erottamalla kokonaisuuksia toisistaan, suhteuttamalla osia
kokonaisuuteen, erottamalla osia kokonaisuudesta jne. Ihminen voi tajunnan rakenteensa
vuoksi kunakin ajanhetkenä havaita ilmiön aina vain jostakin näkökulmasta; ilmiön olemus
ei ole siis sama kuin yksilön rajallinen kokemus siitä. Martonin (1994a) ja Uljensin (1993)
mukaan ilmiön olemus paljastuu vasta, kun kootaan yhteen kaikki mahdolliset tavat kokea
ilmiö. Tällä perusteella fenomenografisen lähestymistavan mukaisessa tutkimuksessa tutkimustulokset esitellään kuvauskategorioina (Uljens 1993). Tutkimuksessa mukana olevat
tulee valita siten, että kaikkien erilaisten kokemistapojen voidaan olettaa tulevan esille
(Bowden 1995). Kokemistapojen erilaisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä tarkastelen tuonnempana.
Kokoavasti totean fenomenografisen lähestymistavan sitoutuvan ontologisesti nondualistiseen todellisuuskäsitykseen ja käsitykseen tajunnan intentionaalisuudesta ja monikerroksellisuudesta.

5.2.2 Epistemologisesta sitoumuksesta
Fenomenografisen lähestymistavan tieto-opilliset sitoumukset esitetään kirjallisuudessa
suhteellisen niukasti. Uljens (1992; ks. myös Uljens 1991) toteaa, ettei fenomenografinen
lähestymistapa edusta suoranaisesti mitään tunnettua tieto-opillista näkemystä. Tällä hän
tarkoittanee sitä, etteivät lähestymistavan edustajat suoranaisesti nimeä tiettyä näkemystä,
vaikka kaikki tiedon hankkimista koskevat toteamuksethan paljastavat jonkinlaisia epistemologisia näkemyksiä. Lähestymistapaa käsittelevissä artikkeleissa on paljonkin esillä
muun muassa se, miten tutkimusaineisto kannattaa hankkia. (ks. esim. Marton 1986; Marton 1994b; Bowden 1995.) Tieto-opilliset kysymykset ovat ymmärtääkseni myös hyvin
keskeisiä lähestymistavan kannalta, koska lähestymistapaa alettiin alun perin kehittää
nimenomaan oppimisen ja tiedon hankkimisen uudenlaiseksi tutkimiseksi. Svensson
(1997) toteaakin fenomenografian kehittämisen edustavan merkittävää tieto-opillista muutosta oppimisen tutkimuksessa. Siirryttiin oppimistulosten määrällisestä ja objektiivisesta
tutkimisesta kuvaamaan tietoa subjektiivisesta ja relatiivisesta näkökulmasta. Ymmärrettiin, että tiedossa on pohjimmiltaan kysymys merkityksistä sosiaalisessa ja kulttuurisessa
kontekstissa. Ero 1970-luvun psykologian valtavirtaukseen, positivistiseen traditioon
nojaavaan tietoa informaation prosessointina tutkineeseen psykologiaan oli huomattava.
Fenomenografisen lähestymistavan tieto-opilliset sitoumukset perustuvat keskeisiltä
osiltaan nondualistiseen todellisuuskäsitykseen (Uljens 1993; Marton 1995). Tieto on relationaalista, koska ei ole kysymys siitä, miten ihminen saa tietoa ulkomaailmasta, vaan
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kysymys on ihmisen ja maailman välisen suhteen muuttumisesta. Ihminen syntyy maailmaan ja elää maailmassa, niin kuin Heidegger asian ilmaisee. Lähtökohtana ihmisen ja
maailman välisen suhteen muuttumiselle lähestymistavassa ymmärretään Heideggerin
näkemys ihminen on maailmassa ja Husserlin esittämä näkemys elämismaailmasta tai
luonnollisesta asenteesta. Ihminen syntyy maailmaan, tekee havaintoja maailmassa ja maailmasta, mutta ei havaitse ihmisestä riippumatta konstituoitunutta maailmaa vaan havainnoissaan ja ajattelussaan jatkuvasti konstituoi maailmaa. Tämä käsitys poikkeaa sekä fenomenologisen filosofian mukaisesta näkemyksestä ajatuksen ja todellisuuden samuudesta
että behaviorismin mukaisesta näkemyksestä ihmisestä riippumattoman maailman olemassaolosta. (Uljens 1993; Marton 1995; Ks. myös Svensson 1997.)
Ihmisen ja maailman välisen suhteen muuttumista Marton (1995) tarkastelee ihmisen
tajunnan monidimensionaalisen olemuksen avulla. Tieto ymmärretään dynaamiseksi, rajalliseksi ja kontekstisidonnaiseksi. Ensinnäkin tieto on dynaamista, koska se muodostuu jatkuvassa havainnon ja ajattelun prosessissa. Toisaalta ihmisen tieto on myös rajallista, koska
yksi ihminen voi kullakin hetkellä havaita jonkin ilmiön vain jostakin näkökulmasta.
Lisäksi tieto on myös kontekstisidonnaista. Tällä viitataan siihen, että ihmisen tajunnan
rakenne mahdollistaa ihmiselle näkökulman vaihtamisen. Tieto ei ole myöskään sama kuin
aistihavainnot vaan ihmisen tajunta muokkaa havaintoja. Ihmisen elämänkulun, odotusten
ja preferenssien todetaan olevan yhteydessä siihen, millaiseksi tajunta muokkaa aistihavainnot. Tajunnan monidimensionaalisuuden vuoksi havainnossa ei myöskään voida erottaa muistoja, tämänhetkistä havaintoa ja odotuksia toisistaan muutoin kuin loogisesti.
(Uljens 1993; Ks. myös Marton 1995; Marton & Booth 1997.)
Tajunnan monidimensionaalisuus selittää monia fenomenografisen lähestymistavan
mukaisia tiedon hankintaan liittyviä ratkaisuja. Tajunnan intentionaalisen luonteen perusteella fenomenografia on kuvailevaa tutkimusta, jossa ihmisen käsityksiä ilmiöistä kuvataan sisällöllisin termein muuttamatta niitä symboliselle tai neuropsykologiselle kielelle.
Käsitykset myös kuvataan omissa yhteyksissään ja ilman ennalta määrättyä teoriaa. (Uljens
1992; ks. myös Uljens 1993). Tutkimuksessani tämä tarkoittaa kuvailevia tutkimustehtäviä,
aineiston hankkimista mahdollisimman vapaan haastattelun avulla, analyysiprosessin
toteuttamista aineistolähtöisesti sekä pitäytymistä haastateltavien käyttämiin ilmauksiin
tulosten esittelyssä.
Koska ihminen voi havaita jonkin ilmiön vain yhdestä näkökulmasta kerrallaan, voidaan
ilmiön olemus paljastaa vain siten, että kootaan yhteen kaikki mahdolliset tavat ymmärtää
ilmiö. Tässä suhteessa fenomenografia sitoutuu Husserlin käsitteeseen essence, mutta se
ymmärretään eri tavalla. Fenomenologiassa, jonka perustajana Husserlia pidetään, olemus
ajatellaan voitavan tavoittaa yksityisen tutkijan mielikuvamuuntelun avulla. Fenomenografisen lähestymistavan mukaan ilmiön olemuksen paljastuminen edellyttää, että tutkimuksessa mukana olevat valitaan tavalla, joka mahdollistaa kaikkien erilaisten ilmiötä koskevien käsitysten esille tulemisen. Käsitysten erilaisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä olen
tarkastellut jo edellä. (Marton 1994b; Ks. myös Marton & Booth 1997, 117, 124–128.)
Ilmiön olemus paljastuu Martonin (1995; ks. myös Marton 1994b) mukaan kuvauskategorioissa, joina fenomenografisen tutkimuksen tulokset julkaistaan. Lähtökohtana on siis
Husserlin tarkoittamassa merkityksessä elämismaailma, mutta tutkija ei ole kiinnostunut
yksittäisen henkilön ajattelun sisällöistä vaan yleensä ilmiötä koskevan ajattelun muodoista
(Marton 1984; ks. myös Uljens 1993; Marton 1994b). Tutkija muodostaa kuvauskategoriat
aineiston analyysiprosessin aikana niistä ilmaisuista, joilla tutkimuksessa mukana olevat
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kuvaavat käsityksiään tutkittavasta ilmiöstä. Analyysiprosessissa ei vain luokitella aineistoa vaan etsitään siitä tunnusmerkillisiä piirteitä. Nämä tunnusmerkilliset piirteet selventävät laadullisia eroja eri ihmisten käsityksissä. (Marton 1986.) Tutkimukseni analyysin
tavoitteena on näin ollen etsiä aineistosta laadullisesti erilaiset tavat ymmärtää hyvä mielenterveystyö. Nämä esitän kuvauskategorioina. Kuvauskategoriat eivät viittaa yksittäiseen
henkilöön eivätkä myöskään mihinkään psyykkiseen entiteettiin (ilmiöön tai olioon). Tässä
tulee ilmi ero kognitiiviseen psykologiaan ja eksistentiaaliseen fenomenologiaan. Kuvauskategoria on lyhyesti sanottuna ilmaus merkityssisällöistä mahdollisimman alkuperäisenä.
Fenomenografista lähestymistapaa luonnehtii siis konteksti- ja henkilöneutraalisuus.
Tätä piirrettä ovat kritisoineet ainakin Uljens (1992) ja Säljö (1994), mutta Martonin (1984)
mukaan vain näin on mahdollista vertailla eri ihmisten käsityksiä eri ilmiöistä.
Tajunnan monikerroksellisuuden perusteella ihminen voi havaita ilmiön aina vain jostakin näkökulmasta, mutta tajunnan rakenne mahdollistaa näkökulman muuttamisen. Jotta
yksilölliset käsitykset ja näkökulman muuttamiseen liittyvä käsitysten dynaamisuus voivat
tulla esille, tutkimusaineisto hankitaan niin avoimilla kysymyksillä kuin mahdollista, ja
haastattelu, joka on yleisimmin käytetty aineiston keruumenetelmä, aloitetaan kaikkien
kanssa samalla avauskysymyksellä. Aloittaminen kaikkien kanssa samalla tavalla on tärkeää, koska tutkimuksessa mukana olevan näkökulma ilmiöön paljastuu siinä, miten hän
alkaa käsityksiään kuvata. (Marton 1994a.) Bowden (1995) toteaa avoimien kysymysten
mahdollistavan kaikkein relevanteimpien käsitysten esille tulemisen. Sekä eri yksilöiden
että saman yksilön kontekstisidonnaiset käsitykset ilmiöstä voivat vaihdella haastattelun eri
vaiheissa. Tästä syystä aineiston analyysissä täytyy olla huolellinen ja tulkintoja tehdessä
ottaa huomioon ei vain yksittäiset ilmaukset vaan kaikki muukin mitä henkilö on sanonut.
(Uljens 1993.)
Tajunnan monikerroksellisuus merkitsee käsitysten dynaamisuutta. Näin ollen ei ole
olemassa absoluuttista totuutta ilmiöistä vaan kuvauskategoriat ovat väliaikaisia. Laajemmassa katsannossa fenomenografinen lähestymistapa sitoutuu tunnetuista totuusteorioista
sekä koherenssiteoriaan että korrespondenssiteoriaan. Nondualistisen todellisuuskäsityksen myötä sitoudutaan korrespondenssiteoriaan eli ajatellaan tutkimuksessa tavoiteltavan
ihmisen kokemuksen mahdollisimman luotettavaa kuvaamista sen sijaan, että ajateltaisiin
olevan mahdollista saavuttaa todellisuus sinänsä. Tutkimuksen argumentoinnin tulee sen
sijaan olla koherenssiteorian mukaisesti aikaisemman tiedon kanssa yhteensopivaa.
(Uljens 1991.) Uljens (1993) toteaa fenomenografisen lähestymistavan totuuskäsityksen
olevan lähellä Putnamin käsitystä. Putman (1988, 113–116) esittelee teoksessaan edustamansa totuuskäsityksen nimikkeillä pragmaattinen realismi tai sisäinen realismi. Pragmaattisen realismin mukainen totuuskäsitys tarkoittaa sitä, että kaikki tietomme todellisuudesta on kielellisesti välittynyttä. Sinänsä ajatellaan kuitenkin realistisen todellisuuskäsityksen mukaisesti, että on olemassa ihmisen havainnosta riippumaton maailma. Todellisuus on siis muutakin kuin kielellistä rekonstruktiota, kuten idealistisissa todellisuuskäsityksissä ajatellaan. Fenomenografian sitoutumista sisäinen realismi-nimiseen todellisuuskäsitykseen tukee Martonin (1995) toteamus, jonka mukaan kokemus on suhde ihmisen ja
maailman välillä ja kokemus reflektoi yhtä paljon molempia. Tämän kantansa Marton
(1995) esittää vastatessaan Säljön (1994) esittämään kritiikkiin siitä kuinka fenomenografisessa tutkimuksessa unohdetaan kulttuurin vaikutus. Myös Uljens (1993) vastustaa radikaalia konstruktivismia sanoen sen johtavan naiviin realismiin, koska siinä ajatellaan, että
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todellisuus on sinänsä saavutettavissa, ja toisaalta, koska keskustelu jatkuvasti uudella
tavalla konstruoituvasta kokemuksesta edustaa eräänlaista solipsismia.
Fenomenografisen lähestymistavan epistemologisen sitoumuksen kiteytän käsitykseksi
tiedon relationaalisuudesta ja dynaamisuudesta sekä sitoutumiseksi kaikkiin kolmeen tunnettuun totuusteoriaan.
Fenomenofrafisen lähestymistavan tieteenfilosofisesta taustasta totean tiivistetysti fenomenografisen lähestymistavan edustajien itse pitävän keskeisenä lähestymistavan
tausta-ajatuksena hahmopsykologiaa. Hahmopsykologialla puolestaan on paljon yhteistä
fenomenologisen filosofian ajatuksiin (Marton 1986). Fenomenografisen lähestymistavan
edustajat ovat puolestaan omaksuneet monia fenomenologisen filosofian käsitteitä käyttöönsä. Näitä ovat muun muassa käsitteet intentionaalisuus, elämismaailma, noema-ja noesis sekä essence ja existenssi. Käsitteitä kuitenkin käytetään eri sisältöisinä kuin fenomenologiassa. Marton ja Booth (1997, 117) toteavat, kuinka fenomenografia on fenomenologiaperheen lapsi tutkimuksen tavoitteen suhteen. Muutoin he katsovat näiden kahden lähestymistavan olevan serkkuja keskenään. Fenomenologisen psykologian kehittäjän Giorgin
(1999) mielestä yhtäläisyys on huomattavasti suurempi kuin Marton ja Booth (1997) tuovat
esiin. Tärkeä kannanotto fenomenografian tieteenfilosofisesta taustasta on fenomenografian edustajan Uljensin (1992) teos, joka käsittelee fenomenografian fenomenologisia piirteitä. Hän toteaa fenomenologian muodostavan fenomenografian käsitteellisen taustan.
Itse ymmärrän fenomenografisen lähestymistavan fenomenologiseen filosofiaan viittaaviksi piirteiksi ontologisesti ainakin näkemyksen käsitysten yksilöllisyydestä ja käsityksen
siitä, että todellinen maailma on koettu maailma. Useat lähestymistavan edustajien
tieto-opilliset kannanotot voidaan ymmärtää tarkoittavan fenomenologisen filosofian
mukaista kannanottoa, vaikka he eivät itse sitä tuokaan esille. Tällaisinä pidän muun
muassa toteamusta, että tutkimusaineisto hankitaan vapaalla haastattelulla ja ilman aikaisempaa teoriaa. Ristiriitaisin käsitys suhteessa fenomenologiseen filosofiaan on mielestäni
käsitys siitä, että ilmiön olemus paljastuu konteksti- ja henkilöneutraaleissa kuvauskategorioissa. Tieto-opillisissa kannanotoissa fenomenografinen lähestymistapa liittyy osaltaan
hermeneuttiseen filosofiaan. Käsitys koetun todellisuuden totuudellisuudesta ihmiselle,
käsitys totuuden dynaamisesta luonteesta ja aineiston analyysiin liittyvä tulkinnallisuus
liittävät lähestymistapaa hermeneuttiseen filosofiaan (Svensson 1997).

6 Fenomenografinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa
6.1 Lähestymistavan valinnan perustelut
Tutkimukseni kohdistuu mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiin
hyvästä mielenterveystyöstä. Yksilöllisiä käsityksiä voidaan tutkia usealla eri menetelmällä (ks. esim. Alasuutari 1993; Eskola & Suoranta 1996). Olen valinnut fenomenografisen
lähestymistavan tutkimukseni toteutustavaksi, koska se mahdollistaa sekä käsitteellisen
ajattelun että esireflektiivisen kokemuksen tutkimisen. Näin ollen on mahdollista, että tutkimuksessa ovat mukana sekä asiakkaat että työntekijät. Fenomenografinen lähestymistapa
tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia vähän tutkittua aihetta induktiivisesti painottuen.
Yhtenä perusteena fenomenografisen lähestymistavan valinnalle pidän sen luonnetta.
Fenomenologian yksilöllisyyttä korostavasta luonteesta poiketen, fenomenografinen lähestymistapa mahdollistaa analyysin, jossa kategoriat muodostetaan eri henkilöiden käsityksistä ilmiötason kuvauksiksi. Miksi ilmiötason kuvaus on arvokas? Tältä osin täsmennän
valintani perusteita Martonin (1995) toteamuksella käsitysten luonteesta. Käsitykset eri
ilmiöistä ovat toisaalta yksilöllisiä, mutta toisaalta kulttuurisesti jaettuja. “Yksityisen ihmisen kokemus ja kulttuuri ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään”, painottaa Marton (1995) vastatessaan Säljön (1994) esittämään kritiikkiin siitä, että fenomenografisessa
lähestymistavassa yksilön kokemus jää liian vähälle huomiolle. Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on se, että sekä asiakkaat että työntekijät ovat tähänastisen elämänkulkunsa
aikana omaksuneet kulttuurisia käsityksiä muun muassa terveyspalvelujen hyvyydestä.
Asiakkailla on näin ollen jo asiakkaaksi hakeutuessaan tietynlaisia odotuksia, ja he vertaavat omia asiakkuuskokemuksiaan odotuksiinsa. Työntekijät ovat toisaalta omaksuneet koulutuksensa aikana sekä muutoinkin kulttuurista pääomaa, joka sisältää tietämystä esimerkiksi hyvästä terveysalan työstä.
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6.2 Tutkimuksessa mukana olevien valinta
Tässä tutkimuksessa ovat mukana yhden mielenterveystoimiston asiakkaat ja henkilökunta. Perustelen tutkimuksessa mukana olevien valintaa toisaalta fenomenografisen lähestymistavan mukaisella pyrkimyksellä siihen, että erilaiset tavat käsittää hyvä mielenterveystyö tulisivat esille ja toisaalta pyrkimyksellä ottaa huomioon myös tutkimustulosten aiottu
hyödyntäminen (vrt. Bowden 1995). Mielenterveystoimiston valitsemista kohdeyhteisöksi
perustelen sen keskeisellä asemalla erikoissairaanhoitotasoisten mielenterveyspalvelujen
tuottajana. Mielenterveystoimisto on kuitenkin vain yksi mielenterveyspalveluja tuottavista avopalveluyksiköistä, mutta henkilökunnan erilainen peruskoulutustausta ja huomattavasti toisistaan poikkeavat täydennyskoulutukset tuovat oletettavasti vaihtelua käsityksiin.
Tiedotin suullisesti ja kirjallisesti henkilökunnan kokouksessa tutkimussuunnitelmastani kesäkuussa 2000. Tutkimukseeni ilmoittautui mukaan 14 työntekijää; yksi toimintaterapeutti, yksi mielisairaanhoitaja, yksi sosiaalityöntekijä, kaksi psykologia ja yhdeksän
psykiatrista erikoissairaanhoitajaa. Huomionarvoista on se, että lääkärin koulutuksen saaneet työryhmän jäsenet eivät ole mukana tutkimuksessa. Työntekijöillä on paljon ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutus on luonteeltaan
erilaisiin psykoterapiamenetelmiin syvällisesti perehdyttävää, joten osalla tutkimuksessa
mukaan olevista työntekijöistä on myös psykoterapeutin pätevyys. Pidempää hoitotieteellistä täydennyskoulutusta ei ilmoittanut hankkineensa kukaan. Usea mukana olevista työntekijöistä on työskennellyt mielenterveystyössä sekä laitoshoidossa että avopalveluissa.
Työkokemusta heillä on suhteellisen paljon: keskimäärin 18 vuotta.
Asiakkaat valitsin yhteistyössä tutkimukseen mukaan ilmoittautuneiden työntekijöiden
kanssa. Työntekijät jakoivat laatimaani tiedotetta (liite 2) systemaattisesti kaikille asiakkailleen 14.8.2000 alkaen yhteensä 70 kappaletta. Tällä tavoin tutkimukseen ilmoittautui
mukaan 27 henkilöä. Edellä kuvaamallani menettelytavalla pyrin turvaamaan sen, että
mukaan pyydetään mahdollisimman erilaisessa elämäntilanteessa olevia, mahdollisimman
eri-ikäisiä ja eri syistä mielenterveystoimistoon hakeutuneita. Tutkimukseen tuli lopulta
mukaan 25 asiakasta, koska yksi jäi saapumatta sovittuun haastatteluun ja yhtä en tavoittanut useasta puhelinsoitosta huolimatta.
En tiedustellut asiakkailta systemaattisesti taustatietoja, mutta poikkeuksetta he kaikki
kertoivat itsestään ja elämäntilanteestaan jotain tärkeänä pitämäänsä. Näin ollen voin
todeta, että mukana olevista asiakkaista useimmat ovat työssäkäyviä nuoria aikuisia. Osa
heistä tosin on tilapäisesti sairauslomalla tai saa kuntoutusrahaa. Työkyvyttömyyseläkkeellä ilmoitti olevansa vain seitsemän. Hoitosuhteen kesto vaihteli paljon. Pisimpään
asiakkaana ollut ilmoitti hoitosuhteen kestoksi yli 20 vuotta. Lyhin hoitosuhde oli kestänyt
ensimmäisen haastattelun aikaan alle neljä kuukautta. Suurin osa oli käyttänyt mielenterveystyön palveluista pelkästään avopalveluita. Psykiatrisessa sairaalahoidossa ilmoitti
olleensa seitsemän.
Tutkimuksessa mukana olevien valintaa voi kutsua harkinnanvaraiseksi näytteeksi (Soininen 1995, 103), sikäli, että kyseessä on yksi mielenterveystoimisto, jonka asiakkaita ja
työntekijöitä pyysin mukaan tutkimukseen. Asiakkaiden ja työntekijöiden valintatapa noudattaa Bowdenin (1995) mainitsemaa suurimman mahdollisen vaihtelun valintaa, koska
systemaattinen mukaan kysyminen ei karsi etukäteen ketään asiakkaista tai työntekijöistä
pois tutkimuksesta. Osa asiakkaista ei kuitenkaan halunnut ottaa tiedotetta vastaan tai ei
toimittanut yhteystietojaan minulle. Myös osa henkilökuntaan kuuluvista, mukaan luettuna
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kaikki työryhmän lääkärijäsenet, halusi jäädä pois tutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa ei
ole mahdollista tarkemmin selvittää, millaisia poisjääneet asiakkaat olivat suhteessa
mukaan tulleisiin.

6.3 Tutkimusaineistojen hankinta
Fenomenografisen lähestymistavan mukaan tutkimusaineisto hankitaan tavallisimmin
haastattelujen avulla. Haastattelut ovat luonteeltaan niin avoimia kuin mahdollista, jotta
yksilölliset käsitykset voivat tulla esille. Haastattelu aloitetaan kuitenkin kaikkien kanssa
samalla tavalla. (Ks. esim. Marton 1986.)
Hankin tutkimusaineiston haastattelemalla työntekijöitä ja asiakkaita yhdestä kolmeen
kertaan. Aloitin haastattelut kaikkien kanssa samalla tavalla pyytämällä heitä kuvaamaan
käsitystään hyvästä mielenterveystyöstä. Koska aihepiiri on laaja ja toisaalta sekä Alasuutari (1993, 11) että Hummelvoll ja Da Silva (1998) toteavat, että laadulliset haastattelut voivat vaihdella strukturoituneisuuden asteeltaan, laadin aineiston saamisen varmistamiseksi
etukäteen olemassa olevan tiedon (Lindström 1992; Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995;
Kumpulainen 1999) avulla aloituskysymyksen lisäksi sekä asiakkaiden että työntekijöiden
haastatteluihin myös muita teemoja. Asiakashaastatteluissa teemat (liite 3) olivat seuraavat: 1. kuvailla hyvän mielenterveystyön kriteerit tai ominaisuudet, 2. kuvailla palvelujen
saavutettavuutta sekä niissä toteutuvaa valinnanvapautta, 3. kuvailla vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa, 4. kuvailla erilaisten auttamismenetelmien merkitystä itselleen, 5.
kuvailla kokemuksiaan hoidon jatkuvuudesta ja 6. kuvailla hoidosta saamaansa hyötyä.
Psykiatrisen sairaanhoidon laatu-teos sekä Kumpulaisen (1999) opinnäytetyö olivat tuolloin ainoat tiedossani olleet systemaattiset kuvaukset mielenterveyspalveluiden laadusta.
Asiakkaiden haastattelujen alussa selitin heille, että olen kiinnostunut heidän käsityksistään hyvästä mielenterveystyöstä sekä siitä, millaiseksi he ovat kokeneet mielenterveystyön asiakkaana ollessaan. Kerroin heille myös, että mielenterveystoimistossa tehtävää
työtä voidaan kutsua mielenterveystyöksi. Asiakkaiden haastattelut etenivät enemmän kuin
työntekijöiden haastattelut kohdennettujen teemojen avulla. Monet asiakkaat käyttivät
muuta ilmaisua kuin mielenterveystyö. Enimmäkseen he puhuivat mielenterveyspalveluista tai hoidosta. Minun oli myös tarpeen selostaa heille joitakin käyttämiäni ilmaisuja.
Tavallisin niistä oli hoidon suunnittelu.
Seuraava katkelma kuvaa mielestäni usein toistunutta tilannetta asiakkaiden haastattelujen alussa:
SK: Jos aloittaisimme sillä, että kertoisitte oman käsityksenne hyvästä mielenterveystyöstä.
H9: Ai jaa. Siis oman käsityksen siitä mitä minä oon kokenut vai.
SK: Joo, voitte puhua omasta kokemuksesta tai sitte laajemmin mitä ajattelette hyvän mielenterveystyön olevan. Aivan miten teistä itsestänne mukavimmalta tuntuu.
H9: Tarkoittaako se täällä mielenterveystoimistossa vai.
SK: Ei, ei välttämättä vain täällä vaan yleensä. Tietysti täällä tehdään mielenterveystyötä,
mutta jos teillä on kokemusta sairaalasta tai muusta. Ylipäänsä olen kiinnostunut kaikesta
minkä katsotte olevan mielenterveystyötä.
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Ensimmäisellä kierroksella asiakkaiden haastattelut kestivät viidestätoista minuutista
tuntiin. Keskimäärin niiden kesto oli 40 minuuttia. Ennen toista haastattelukertaa litteroin
haastattelut ja merkitsin niihin täydennystä ja tarkennusta vaativat kohdat. Toisen kerran
haastattelut kestivät 15-45 minuuttia ja keskimäärin noin 25 minuuttia. Kaikki eivät halunneet osallistua toiseen haastattelukertaa, joten toisen haasatttelukerran toteutin vain 19 asiakkaan kanssa.
Työntekijöiden haastattelujen teemat (liite 2) laadin Lindströmin (1992) tutkimuksen
sekä Iijan ym:n (1999) teoksen avulla, koska molemmissa tarkastellaan psykiatrisen erikoissairaanhoitajan ammattikuvaa. Nämä teemat olivat: 1. kuvailla hyvän mielenterveystyön kriteereitä, 2. kuvailla ihmiskäsitystä, johon hyvä mielenterveystyö perustuu, 3.
kuvailla hyvää mielenterveystyötä ohjaavia arvoja ja eettisiä periaatteita, 4. kuvailla tietoa,
jota hyvässä mielenterveystyössä tarvitaan, 5. kuvailla hyvään mielenterveystyöhön liittyviä tavoitteita 6. kuvailla auttamismenetelmiä, joita käytetään hyvässä mielenterveystyössä, 7. kuvailla hyvän mielenterveystyön tuloksia. ja 8. kuvailla hyvän mielenterveystyön mahdollistavaa palvelujärjestelmää.
Työntekijöiden haastattelujen alussa kerroin heille olevani kiinnostunut nimenomaan
heidän omista käsityksistään hyvästä mielenterveystyöstä, en ensisijaisesti esimerkiksi
siitä, mitä kaikkea he tietävät ajateltavan hyvänä mielenterveystyönä. Mielestäni useammissa työntekijöiden haastatteluissa toteutui Trigwellin (1995) esittämä ajatus keskustelusta, joka etenee vuoropuheluna ja syventää käsitystä tutkittavasta ilmiöstä puheenvuoro
puheenvuorolta. Useimmat työntekijät joko suoranaisesti käsittelivät lisäkysymystenkin
aihepiirejä jo avauskysymykseni perusteella tai ainakin sivusivat niitä. Näin ollen minun
oli helppo jatkaa ja pyytää heitä täsmentämään lausumiaan. Poikkeustapauksessa haastattelu eteni suurelta osin minun esittäessä laatimiani kysymyksiä sopivaksi katsomassani järjestyksessä ilman viittausta työntekijän aikaisempiin ajatuksiin. Työntekijöiden ensimmäisen kierroksen haastattelut kestivät keskimäärin tunnin ja toiset, luonteeltaan täydentävät,
haastattelut keskimäärin kaksikymmentä minuuttia. Kolmannen kerran haastattelut olivat
luonteeltaan lyhyitä, aikaisempien haastattelujen yksityiskohtien täsmentämistä.

6.4 Aineistojen analyysiprosessi
6.4.1 Yleistä fenomenografisesta aineiston analyysistä
Fenomenografinen analyysiprosessi kuvataan kirjallisuudessa eri tavoin. Marton (1988; ks.
myös Marton 1994 b) esittää analyysin aineistolähtöisenä nelivaiheisena prosessina. Analyysi etenee tutkimustehtävien kannalta tärkeiden ilmausten valitsemisen kautta erilaisten
ja samanlaisten käsitysten yhteenliittämiseen kategorioiksi eli käsitystyypeiksi. Uljens
(1992; ks. myös Uljens 1991; Bowden 1994) kuvaa aineiston analyysin neljänä askeleena:
1. ilmiön kuvailu aineiston käsitteillä, 2. samankaltaisten käsitysten muuttaminen yleisimmiksi teemoiksi, 3. teemojen merkityksen luonnehdinta sekä 4. tulosten luokittelu ja käsitteellistäminen. Yhteistä kummallekin analyysiprosessin kuvaukselle on analyysiprosessin
ymmärtäminen erilaisten ja samanlaisten käsitysten kategorioihin luokittelemiseksi.
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Fenomenografisen lähestymistavan edustajat ovat käyneet keskustelua aineiston analyysin epistemologisista ja ontologisista sitoumuksista. Keskustelu kiteytyy ymmärtääkseni pohdiskeluun aineiston analyysin syvimmästä olemuksesta. Toisaalta on sitouduttu
realistiseen todellisuuskäsitykseen ja ymmärretty tutkimusaineiston kuvaavan sinänsä sellaisenaan todellisuutta. Tutkijan tehtävä on löytää tekstissä olemassa olevat kategoriat. Tätä
käsitystä edustavat esimerkiksi Marton (1994b) sekä Marton ja Booth (1997) ja Walsh
(1994). Toisaalta aineiston analyysin syvintä olemusta on kuvattu käsitteellä konstruoida.
Tällöin analyysi ymmärretään prosessiksi, jossa tutkija tulkitsee aineistoa, valitsee ja
uudelleen järjestelee aineistoa ja näin konstruoi käsitteellisen kuvauksen tutkittavaa ilmiötä
koskevista käsityksistä. Tällöin muodostuu tärkeäksi se, miten hyvin tutkija tuntee tutkimansa ilmiön. Tämä jälkimmäinen käsitys fenomenografisesta aineiston analyysistä nojautuu idealistiseen todellisuuskäsitykseen. Säljö (1997) kritisoi realistiseen todellisuuskäsitykseen perustuvaa käsitystä aineiston analyysistä. Hän korostaa analyysiprosessin tulkinnallista luonnetta ja kehottaa lähestymistavan edustajia ymmärtämään, että eri tutkijat voivat laatia erilaisen kategorisoinnin samasta aineistosta. Keskustelu analyysiprosessin
syvimmästä luonteesta liittyy oletettavasti siihen. että alkuvaiheissaan fenomenografinen
tutkimus edusti uudenlaista, laadullista tutkimusta, jossa kuitenkin pidettiin kiinni joistakin
määrälliselle tutkimukselle ominaisista piirteistä. Nykyisin laadullisen aineiston analyysi
ymmärretään yleisesti tulkinnallisena rekonstruktioprosessina.

6.4.2 Aineistojen analyysiprosessi tässä tutkimuksessa
Ymmärrän tutkimukseni aineistojen analyysissä olevan kysymys siitä, että tutkimuksessa
mukana olevat kertovat kukin käsityksensä hyvästä mielenterveystyöstä. Analyysiprosessissa yritän luoda selkeyttä aineistoon rekonstruoimalla analyysiprosessin kautta erilaisia
käsityksiä koskevat kategoriat eli käsitystyypit. Kategorioiden muodostamiseen sisältyy
aina tulkintaa siinä mielessä, että se mitä valitsen mukaan kategorioihin ja millä tavalla
kuvaan erilaiset käsitystyypit perustuu viime kädessä omaan harkintaani. Keskeistä on, että
pidän selkeänä mielessäni tutkimustehtävät. Käsitystyypit ovat kuitenkin minun itseni
valittavissa.
Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimustulokset esitetään kategorioina, jotka ovat
suhteessa toisiinsa hierarkkisesti, horisontaalisesti tai vertikaalisesti tai kahden ensin mainitun yhdistelminä (Larsson 1986; Marton 1986; Uljens 1991; ks. myös Järvinen & Järvinen 1995; Järvinen & Karttunen 1997). Itse olen päätynyt kuvaamaan erilaisia käsitystyyppejä horisontaalisesti ja vertikaalisesti asettamatta niitä erityiseen järjestykseen. Kategorioiden asettaminen johonkin järjestykseen sopii niihin fenomenografisiin tutkimuksiin,
jotka kohdistuvat kouluopetuksen sisältöihin ja joiden tavoitteena on oppijan ajattelun
kehittäminen. Tässä tutkimuksessa mielenkiintoni kohdistuu laajaan käsitteeseen hyvä
mielenterveystyö ja sitä koskevien käsitysten arvottaminen edellä kuvatulla tavalla ei ole
perusteltua, mahdollista eikä tarpeellista. Sen sijaan pyrin kuvaamaan kaikki erilaiset käsitykset ja tuomaan selkeästi esille käsitystyyppejä erottavat kriteerit. Esitän tulokset kategorioina, jotka ovat toisiinsa horisontaalisessa tai vertikaalisessa suhteessa. Toisiinsa horisontaalisessa suhteessa olevat kategoriat ovat yhtä tärkeitä. Muodostamani alakategoriat ovat
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vertikaalisessa suhteessa asianomaiseen kategoriaan täsmentäen sitä (vrt. Uljens 1991).
Kuviossa 2 esitän tutkimukseni aineistojen analyysiprosessin päävaiheet.

1. Tutustuminen alkuperäisaineistoon

2. Alustavien yksilöllisten merkitysyksiköiden muodostaminen

3. Merkitysyksiköiden teemoittaminen vertailuun perustuen

4. Alustavien merkitysyksiköihin perustuvien merkityskategorioiden muodostaminen teemoittain

5. Merkityskategorioita toisistaan erottavien kriteereiden muodostaminen teema-alueittain hyödyntämällä aikaisempaa tietouttani ja kirjallisuutta

6. Ylätason kategorioiden muodostaminen hyödyntämällä aikaisempaa tietouttani ja kirjallisuutta
Kuvio 2. Aineistojen analyysiprosessin päävaiheet.

6.4.3 Henkilökunnan aineiston analyysi
Olen toteuttanut henkilökunnan 86 (A4, riviväli 1,5) sivua käsittävän haastatteluaineiston
analyysin seuraavasti:
1. Aineiston litterointi
Muutin alkuperäisen haastatteluaineiston tekstiksi sanasta sanaan. En merkinnyt taukoja kuin poikkeustapauksissa, koska en sinänsä tutki puhetapaa vaan olen kiinnostunut puheen sisällöstä.
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2. Aineistoon tutustuminen
Tutustuin aineistoon. Luin jokaisen haastattelun läpi useita kertoja saadakseni niistä
kokonaiskuvan. Jo tässä vaiheessa minulle hahmottui se, että tutkimuksessa mukana
olevat ymmärtävät hyvän mielenterveystyön useilla eri tavoilla. Erityisesti työntekijöiden käsitysten erilaisuus ilmenee jo siinä, miten he puhuvat tutkittavasta ilmiöstä.
Suurin osa heistä kuvasi käsityksiään korjaavasta asiakastyöstä. Poikkeuksellista oli
se, että hyvää mielenterveystyötä kuvattiin sekä edellytystensä että asiakastyön
kautta.
3. Alustavien merkitysyksiköiden luominen
Laadin alustavat merkitysyksiköt ensin kaikista erikoissairaanhoitajien haastatteluista. Perustelen erikoissairaanhoitajien haastattelujen analysoimista ensimmäiseksi
sillä, että heitä on eniten mukana tässä tutkimuksessa ja olisi voinut olettaa, että heillä
yhtenäisen peruskoulutuksen vuoksi olisi suhteellisen vähän erilaisia käsityyppejä.
Loin alustavat merkitysyksiköt esittämällä jokaiselle haastattelulle seuraavat kysymykset: Mistä eri asioista haastatteluissa kerrotaan? Mitä haastatteluissa kerrotaan
kustakin asiasta? Miten kyseinen henkilö ymmärtää hyvän mielenterveystyön? Hyvää
mielenterveystyötä koskevia käsityksiä hahmotin lisäksi laatimieni teemojen kautta.
Näin sain muodostettua merkitysyksiköt henkilöittäin.
4. Alustavien merkitysyksiköiden vertaaminen toisiinsa
Tässä vaiheessa vertasin henkilöittäin tekemiäni merkitysyksiköitä toisiinsa. Toteutin
vaiheen Trigwellin (1998) mainitsemalla tavalla ottamalla lähtökohdaksi yhden henkilön jonkun merkitysyksikön ja käymällä läpi kaikkien muiden erikoissairaanhoitajien haastattelut ja etsimällä niistä samaa ja eri asiaa tarkoittavat tiettyyn asiaan liittyvät merkitysyksiköt. Esimerkkinä tästä on yhden erikoissairaanhoitajan merkitysyksikkö, jonka sisältönä oli käsitys hyvän alkuarvioinnin tärkeydestä hyvässä mielenterveystyössä. Tämän ilmaisun alle kokosin kaikki mahdolliset samaa tarkoittavat merkitysyksiköt. Analyysiprosessi siirtyi siis henkilötasolta ilmiötasolle. Ilmaisujen merkityksen ymmärtäminen vaati useaan kertaan lukemaan koko haastattelun. Käytin
apuna myös erilaisia matriiseja hahmottaakseni eri henkilöiden käsitysten erilaisuutta
ja samanlaisuutta.
5. Merkitysyksiköiden teemoittaminen
Koska aineisto on laaja, teemoitin kaikkien erikoissairaanhoitajien merkitysyksiköt.
Näin muodostuivat ne asiakokonaisuudet eli teema-alueet, joiden avulla kuvaan henkilökunnan käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä.
6. Kategorioiden muodostaminen ja kategorioita toisistaan erottavien kriteereiden laatiminen.
Jo vaiheessa viisi olin hahmotellut käsityksien eroja, mutta varsinaiset erottavat kriteerit
laadin vasta, kun olin käynyt läpi kaikkien yhdeksän erikoissairaanhoitajan haastattelut ja
teemoittanut niihin sisältyvät merkitysyksiköt. Lukemalla laatimiani teemaluetteloita useaan kertaan hahmotin erottavia piirteitä. Apuna käytin omaa aikaisempaa tietoani hyvästä
mielenterveystyöstä. Tämä vaihe oli vaikea ja vaativa, koska miltei jokaisessa teemassa
kuvattiin hyvää mielenterveystyötä usean ominaisuuden avulla ja vaati aikaa hahmottaa,
mitkä piirteet todella erottavat käsityksiä toisistaan.
Olennaista fenomenografisessa aineiston analyysissä on huomion kiinnittäminen käsitysten vaihteluun (Marton 1988). Tutkimuksessani tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä
erityisesti vaihteluun hyvää mielenterveystyötä koskevissa käsityksissä. Edellä kuvaamani
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prosessin lopputuloksena muodostui kolme erilaista asiakokonaisuutta, jotka kuvaavat tutkimuksessa mukana olevien yhdeksän erikoissairaanhoitajan erilaisia käsityksiä hyvästä
mielenterveystyöstä. Asiakokonaisuuksiksi muodostuivat kuvaukset hyvän mielenterveystyön edellytyksistä, hoidon tarpeen määrittämisestä ja potilaiden auttamisesta. Näitä koskevia erilaisia käsityksiä kuvasivat yhdeksän eri merkityskategoriaa.
7. Muiden henkilökuntaryhmien käsitysten analysointi
Laadin muihin ammattiryhmiin kuuluvien viiden työntekijän yksilökohtaisen kuvauksen hyvää mielenterveystyötä koskevista käsityksistä kohdissa 3–5 esittämieni periaatteiden mukaisesti.
8. Kaikkien henkilökuntaan kuuluvien käsitystyyppien muodostaminen
Tässä vaiheessa vertasin jokaista muiden henkilökuntaryhmien edustajien merkityskategoriaa erikoissairaanhoitajien merkityskategorioihin tarkastelemalla käsitysten
samanlaisuutta ja erilaisuutta.
9. Lopullinen kategorioiden muodostaminen
Tarkastelin kaikkien tutkimuksessa mukana olevien työntekijöiden käsityksiä ja hahmottelin kategorioita toisistaan erottavat kriteerit käyttämällä apuna olemassa olevaa
mielenterveystyön kirjallisuutta ja omaa tietouttani mielenterveystyöstä.

6.4.4 Asiakasaineiston analyysi
Asiakkaiden haastatteluaineisto käsittää 287 sivua (A4, riviväli 1,5). Pelkkä sivumäärä ei
mielestäni kerro luotettavasti aineiston luonteesta tutkimustehtävien kannalta. Aineistoon
sisältyy runsaasti asiakkaiden oman elämän ja vaikeuksien kuvausta.
Olen analysoinut asiakkaiden haastattelut saman fenomenografisen analyysimenetelmän mukaisesti kuin työntekijöiden haastattelut. Aineiston analyysi eteni seuraavien vaiheiden kautta:
1. Aineiston litterointi
Muutin alkuperäiset haastattelut tekstiksi sanasta sanaan.
2. Aineistoon tutustuminen
Tutustuin aineistoon lukemalla haastatteluja useaan kertaan läpi. Jo tässä vaiheessa
minulle muodostui alustava käsitys aineiston yksityiskohtaisuudesta ja siitä, että aihepiirejä, joiden kautta asiakkaat kuvaavat käsitystään hyvästä mielenterveystyöstä ei
ole kovin monta.
3. Alustavien merkitysyksiköiden luominen henkilöittäin.
Laadin jokaisen tutkimuksessa mukana olleen haastattelun alustavat merkitysyksiköt
satunnaisessa järjestyksessä. Merkitysyksiköt muodostin lukemalla jokaista haastattelua pitäen mielessäni seuraavat kysymykset: Mistä eri asioista haastatteluissa puhutaan? Mitä haastatteluissa sanotaan kustakin asiasta? Mitä hyvään mielenterveystyöhön liittyvää henkilö kertoo ja miten hän kokonaisuudessaan ymmärtää hyvän mielenterveystyön?
4. Merkitysyksiköiden teemoittaminen
Aineiston laajuuden vuoksi teemoittelin kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden
yksilölliset merkitysyksiköt. Näin muodostuivat ne asiakokonaisuudet, joiden avulla
kuvaan asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä.
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5. Vertasin muodostamiani alustavia merkitysyksiköitä teemoittain toisiinsa ottamalla
lähtökohdaksi yhden henkilön jonkun merkitysyksikön ja käymällä läpi kaikkien
muiden haastattelut ja etsimällä niistä samaa ja eri käsitystä tarkoittavat tiettyyn asiaan liittyvät merkitysyksiköt. Esimerkiksi eräs henkilö kuvasi työntekijää, joka hoiti
häntä erityisen hyvin. Keräsin tämän kuvauksen alle kaikkien kuvaukset hyvästä
työntekijästä. Analyysiprosessi siis siirtyi tässä vaiheessa henkilötasolta ilmiötasolle.
Kävin samalla tavalla läpi kaikki merkitysyksiköt teemoittain kaikkien kohdalta. Piirsin useita matriiseja hahmottaakseni kuhunkin merkitysyksikköön liittyviä erilaisia ja
samanlaisia käsityksiä.
6. Merkityskategorioiden muodostaminen ja niitä erottavien kriteereiden laatiminen
Jo vaiheessa viisi olin hahmotellut erilaisia käsitystyyppejä, mutta varsinaiset kategorioita toisistaan erottavat kriteerit laadin, kun olin käynyt läpi kaikkien asiakkaiden
haastattelut. Apuna käytin aikaisempaa tietoani mielenterveystyöstä ja jonkin verran
myös aikaisempaa kirjallisuutta. Asiakkaiden haastattelujen kategorisointi oli jollain
tavalla selväpiirteisempää kuin työntekijöiden haastattelujen, koska käsityksiä toisistaan erottavat ilmaisut olivat suhteellisen yksiselitteisiä.

7 Asiakkaiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä
Tutkimuksessani mukana olleet asiakkaat kuvaavat käsityksiään hyvästä mielenterveystyöstä monipuolisesti sekä sisällöllisesti että käsitteellisesti. Aineistossa toistuvat käsitteet
palvelut, hoito ja terapia. Sisällöllisesti tarkasteltuna aineisto koostuu käsityksistä, jotka
toisaalta liittyvät hyvin rajallisiin teemoihin, kuten aukioloajat tai puhelinpäivystysaika, ja
toisaalta hyvin laajoihin pohdintoihin esimerkiksi mielenterveydellisistä vaikeuksista kärsivän ihmisarvosta ja niistä haasteista, joita asiakkaiden hyvin erilaiset odotukset asettavat
työntekijöille. Aineiston yksi luonteenomainen piirre on myös se, että yksittäiset henkilöt
korostavat puhuvansa vain omasta kokemuksestaan. Poikkeuksellista on, että joku tuo esille laajempia, julkisuudessa esillä olleita keskustelunaiheita lukuun ottamatta mielenterveystyön resursseja, joihin liittyviä mainintoja aineistossa on runsaasti. Aineiston mukaan
pääseminen mielenterveystoimiston asiakkaaksi koetaan miltei etuoikeudeksi. Tämä on
mielestäni syytä ottaa huomioon, kun tässä luvussa esittämiäni tutkimuksen tuloksia tulkitaan. Olen jaotellut asiakkaiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä viiteen eri lukuun.
Aluksi esittelen asiakkaiden odotukset omista vaikutusmahdollisuuksistaan hyvässä mielenterveystyössä ja sen jälkeen kuvaan asiakkaiden käsitykset auttavasta toiminnasta. Kolmas kokonaisuus kuvaa asiakkaiden käsitystä työntekijästä hyvässä mielenterveystyössä ja
neljäntenä esittelen kokonaisuuden, jonka sisältönä on asiakkaiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä toimintana, joka vastaa asiakkaiden ongelmien luonnetta Viides kokonaisuus muodostuu asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavista ylätason
kategorioista.
Esittelen tulokset kategorioina. Olen valinnut kirjaintunnukset (esimerkiksi V, A,T ja
niin edelleen) erottamaan kategorioita toisistaan. Kirjaintunnus liittyy kategorian sisältöön.
Suorissa lainauksissa olen käyttänyt kolmea pistettä (...) osoittamaan puuttuvaa tekstiä ja
hakasulkuja [....] osoittamaan omaa lisäystäni.
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7.1 Asiakkaiden odotukset omista vaikutusmahdollisuuksistaan
hyvässä mielenterveystyössä
Haastattelemani asiakkaat kertovat runsaasti esimerkkien avulla vuorovaikutuksestaan
työntekijöiden kanssa. Tuloksissa esittelen asiakkaiden erilaisia käsityksiä siitä, mitä he
odottavat yhteistyöltään hoitavien kanssa. Osa näistä utilitaarista hyvää ilmentävistä maininnoista käsittelee nimenomaan sitä, millaiseksi asiakkaat haluavat omat vaikutusmahdollisuutensa yhteistyösuhteessa. Haastatteluihin sisältyy lausumia, joissa viitataan vanhakantaisina pidettyihin käsityksiin siitä kuinka terveydenhuollon ammattityöntekijät tietävät
asiat parhaiten. Toisaalta mielenterveystoimiston työtekijöitä pidetään paljon ihmisläheisimpinä kuin muita terveydenhuollon työntekijöitä. Heidän koetaan kuuntelevan asiakkaitaan paremmin. Aineistossa on suhteellisen runsaasti myös mainintoja, joissa korostetaan
ammattihenkilöstön osaamista. Tyypillinen ilmaisu tähän liittyen on seuraavanlainen: Kun
ei itse selviä vaikeuksistaan, on tarpeen tulla tänne asiantuntijoiden luokse, vaikka kynnys
tulemiseen onkin korkea. Olen muodostanut kolme eri kategoriaa kuvaamaan asiakkaiden
erilaisia odotuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan hyvässä mielenterveystyössä.
Kategorioiden suhde horisontaalinen

Kategoria V1

Kategoria V2

Kategoria V3

Ei mennä
hoitajan
suunnan
mukkaan.

Minä luotan
siihen
työntekijän
osaamiseen,
kun se on
hoitanut niin
montaa muutakin

Yhdistetään se
minun ja sen
työntekijän
käsitys.

Kuvio 3. Asiakkaiden odotukset omista vaikutusmahdollisuuksistaan hyvässä mielenterveystyössä.

Käsitystyypissä V1 korostuu asiakkaan oikeus itse määritellä samaansa hoitoa ja sen toteutumista. Tähän oikeuteen sisältyy oikeus määritellä itse keskustelun aiheet ja käyntitiheys,
mahdollisuus valita oma hoitava työntekijä ja halutessaan myös vaihtaa työntekijä. Tämän
käsitystyypin mukaan on tärkeää, että asiakas osallistuu yksittäisen hoitomuodon, erityisesti lääkehoidon aloittamisen mutta myös sovellettavan psykoterapiamenetelmän, päättämiseen.
SK: Ihan alkajaisiksi kysysin sinulta, että minkalaista on sinun käsityksen mukaan hyvä
mielenterveystyö?

H8: Että on mahollisuus vaikuttaa, että minkalaista hoitoa. Että ei oo sillai, että
korkiammalta taholta sanotaan, että sulle on tämmönen ja tämmönen paras, vaan
että saa vaikuttaa siihen. Että kuinka ussein käy ja ehkä sitä henkilöäkin sitte. Että
siihenki saa vaikuttaa, että kuka on se hoitaja.
Käsitystyypin V2 mukaan asiakkaat luottavat työntekijöihin asiantuntijoina ja mielenterveystyö on hyvää silloin, kun asiantunteva työntekijä toimii asiakkaansa parhaaksi. Asiakkaat luottavat työntekijän osaamiseen ja toivovat, että työntekijä ottaa keskusteluissa esille
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asioita, joiden katsoo olevan tarpeellisia potilaan hoidon kannalta. Tätä asiakkaat perustelevat toisaalta sillä, että työntekijät ovat hoitaneet aikaisemmin monia muita samanlaisissa
vaikeuksissa olleita ja toisaalta sillä, että asiakkuus mielenterveystoimistossa on heille
itselle uutta, jolloin on vaikea ottaa kantaa hoitoa koskeviin seikkoihin. Kokemuksensa
perusteella työntekijöiden ajatellaan osaavan arvioida asiakkaan tilanne ja sen mukaisesti
toimia asiakkaan parhaaksi. Luottamus työntekijöiden osaamiseen ilmenee myös siinä, että
pidetään tärkeänä työntekijän tuovan esille omia käsityksiään asiakkaan tilanteesta. Edelleen hyvää mielenterveystyötä on se, että työntekijä muistuttaa hoidossa käymisen tärkeydestä ja tarvittaessa myös antaa potilaalle ohjeita. Ohjeista mainitaan esimerkkeinä masentuneen asiakkaan saama kehotus olla jäämättä passiivisena oleskelemaan kotiin tai asiakkaan kokemus työntekijän toteamuksesta, jonka mukaan asiakas ei ole ainoa ihminen, jolla
on vaikeaa, muistutuksena suhteellisuudentajun tarpeellisuudesta. Asiantunteva työntekijä
ilmaisee myös eriävän mielipiteensä asiakkaalle tämän ratkaisuista. Kategorian ero kategoriaan V1 on ennen kaikkea asiakkaan toivomassa tai odottamassa oman osallistumisensa
asteessa. Kategoriassa V2 asiakkaat luottavat työntekijän asiantuntemukseen arvioida asiakkaan tilanne ja toimia sen perusteella asiantuntevasti.
SK: Jos ajatellaan sitä aikaa, kun tulitte asiakkaaksi tänne, niin minkalaisia kokemuksia
teillä on yhteistyöstä henkilökunnan kanssa?
H2: Ja en kyllä voi olla tyytyväisempi kuin olen. Että minä luotan, että tällä minun hoitajalla, se on niinku liki minun ikäsiä ihmisiä, että sillä on elämänkokemusta ja näkemysta asioista. Niin se ossaa niinkö panneutua siihen minun ajatusmaailmaan. Ja ennen kaikkea että
se osaa kaivaa sieltä kaikki ne asiat jotka pitää kaivaa.

Työntekijän ja asiakkaan käsitysten yhdistämistä korostavassa käsitystyypissä V3 asiakkaat odottavat ennen kaikkea avointa vuorovaikutusta, jossa toisaalta työntekijä asiantuntijana arvioi potilaan tilannetta ja toisaalta potilas tuo keskustelussa omat näkemyksensä ja
toiveensa esille. Asiakas odottaa itse voivansa kertoa asioistaan ja mahdollisista aikaisemmista hoidoistaan, eikä hyvään mielenterveystyöhön kuulu se, että työntekijä lukee potilaan aikaisemmat hoitoasiakirjat. Kategorian ydinsisältö ja samalla ero kahteen muuhun
käsitystyyppiin on siinä, että työntekijä ja asiakas yhdessä neuvottelevat hoidon kestosta,
käyntitiheydestä ja hoitomenetelmistä. Tärkeää tällöin on, että työntekijä kertoo asiakkaalle erilaisista vaihtoehdoista riittävästi. Kategorian mukaan hyvässä mielenterveystyössä
asiantunteva työntekijä ja asiakas yhdessä tekevät hoitoa koskevat ratkaisut, mutta kuitenkin asiakkaalla tulee olla mahdollisuus vaihtaa työntekijää, jos yhteistyösuhde ei lainkaan
toimi.
SK: Jos me alotettais ihan siitä, että kertosit oman käsityksesi hyvästä mielenterveystyöstä.
H11: ...Tietenkin se, että pystys yhistään sen oman käsityksen hoijon tarpeesta, mutta myös
sitte sen ammattilaisen. Niinku semmosta, miten käyvään, kuin ussein, minkalaista hoitoo
tarvii. …Se pitäs ottaa myös se asiakkaan mielipije huomioon, että haluaako lääkehoitoa ja
minkalaista menetelmää kokkee itellensä passaavana.
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7.2 Asiakkaiden käsitys auttavasta toiminnasta hyvässä
mielenterveystyössä
Asiakkaiden käsitykset siitä mikä hyvässä mielenterveystyössä on auttavaa, ovat hyvin
yksilöllisiä ja heijastavat jokaisen erilaista tilannetta hoidon alkaessa. Monella asiakkaaksi
mielenterveystoimistoon hakeutuvalla on kertomansa mukaan hoitoon tullessaan ollut kielteinen ennakkokäsitys, jonka mukaan asiakkaita autetaan mielenterveystoimistossa pääasiassa tarkastelemalla asiakkaan aikaisempia elämänvaiheita. Ennakkokäsitys muuttuu toisenlaiseksi suhteellisen nopeasti, mutta ne, joiden hoito on alkanut sukupuun laatimisella,
ovat kokeneet hoidon aloituksen jollain tavalla itselleen vieraaksi. Sukupuun laatimisen
aikana käydään läpi menneitä aikoja, mutta asiakas odottaa, että hän saa apua juuri tämän
hetken vaikeuksiinsa. Mielenterveystoimiston työskentelytapa on osalle tutkimuksessa
mukana olleista asiakkaista uusi. He odottavat hoitoon tullessaan lähinnä perusterveydenhuollosta tuttua lääkärikeskeistä toimintatapaa. Pääasiassa vastuutyöntekijän kanssa tapahtuva työskentely on heille uutta. Asiakkaat arvostavat samaansa apua, koska joillekin
ammattiapu voi olla elämän jatkumisen edellytys. Lääkäreiltä ja muulta henkilökunnalta
saatu apu kuvataan suuresti toisistaan poikkeavaksi. Lääkäreiden kerrotaan kirjoittavan
lääkemääräyksiä ja erilaisiin etuuksiin liittyviä lausuntoja. Muu henkilökunta tekee “varsinaisen työn“.
Olen luokitellut välineellistä hyvää ilmaisevat auttavia tekijöitä koskevat käsitykset
kuuteen eri kategoriaan.
Yhteen kategoriaan liittyy kaksi alakategoriaa.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria A1
Tärkeintä on
saada jutella
saman työntekijän kanssa.

Kategoria
A2

Kategoria
A3

Kategoria
A4

Kategoria
A5

Kategoria
A6

Miksi sitä
nyt sanotaan, vertaisryhmän
tuki.

Varmaan se
on lääkehoito.

Lääkkeet
ovat lisätukena.

Että toiminnalla ja tekemällä.

On ihan
hyvä, että
perheenjäsenet tietävät
mistä on
kyse.

Kategoria A1,1
Olennaista
siinä on se, että
on mahdollisuus puhua.

Kategorioiden
suhde
vertikaalinen

Kategoria A1,2
Kun hän kysyy
ja ottaa kantaa.

Kuvio 4. Asiakkaiden käsitys auttavasta toiminnasta hyvässä mielenterveystyössä.

Kategoria A1 sisältää käsityksen, jonka mukaan keskeinen, jopa ainoa, avun saamisen
mahdollisuus on keskustelut ammatillisen koulutuksen saaneen työntekijän kanssa. Käytän
tässä yhteydessä yleisilmausta työntekijä, koska asiakkaat käyttävät samaa tarkoittaen hoi-
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tajaa, terapeuttia, psykoterapeuttia tai psykologia. Tämän käsitystyypin mukaan on tärkeää,
että hoitava työntekijä pysyy samana hoidon alusta loppuun. Kategoriasta käy selkeästi
ilmi, kuinka tärkeää työntekijän ja asiakkaan persoonakohtainen yhteensopivuus asiakkaille on.
Keskusteluista työntekijän kanssa käytetään ilmauksia terapia, hoito, juttelu ja tapaamiset. Keskustelut auttavat asiakasta monella eri tavalla. Asiakasta auttaa ensinnäkin se, että
hän voi kysyä työntekijältä neuvoa ja saada häneltä tietoa epäselviin asioihin. Näitä voivat
olla tieto siitä, miltä asiakkaasta voi tuntua hoidon eri vaiheissa tai miten yleisiä erilaiset
psyykkiset oireet ovat. Toisekseen asiakasta auttaa hoidon alussa pelkästään se, että joku
kiinnostuu hänen vaikeuksistaan ja osoittaa haluavansa auttaa. Myös työntekijän kannustava ja ymmärtäväinen suhtautuminen auttavat asiakasta. Kuitenkaan työntekijän ei tule
olla liian ymmärtäväinen, ja kyky suhtautua asiakkaan vaikeuksiin vähemmän tunteenomaisesti koetaan hyväksi. Kuunteleminen, keskusteleminen, erilaisten näkökohtien esille
ottaminen sekä asiakkaan totutun toimintatavan kyseenalaistaminen muodostavat kolmannen tärkeän kokonaisuuden toiminnassa, jota asiakkaat kuvaavat itseään auttavaksi. Erittäin tärkeää on kiireettömyyden tuntu.
SK: Sanoit saaneesi apua täältä, vaikka sinulla oli alussa siitä ennakkoluuloja. Mikä sinua
on auttanut?
H21: Oon kokenut itelleni siitä olleen apua, että se on ollu niinkö semmosta, että mä oon
niinkö käyny aina ja sitte ollaan keskusteltu tämän henkilön kanssa.

Olen muodostanut kaksi alakategoriaa kuvaamaan asiakkaiden erilaisia käsityksiä siitä,
mikä on ydinsisältönä heitä auttavissa tapaamisissa työntekijän kanssa. Alakategoriassa
A1,1 tapaamisten ydinsisältönä on se, että työntekijä ennen kaikkea kuuntelee asiakasta,
joka puhuu vaikeiksi kokemistaan asioista (keskustelu H6:n kanssa). Alakategoriassa A1,2
ydinsisällöksi kuvataan työntekijän esittämät kysymykset ja kommentit (keskustelu H15:n
kanssa).
SK: Teille on siis hyvin tärkeetä se, että olette voinut puhua niistä asioista, mitä millonki on
mielen päällä.
H6: Niin. Ja nimenomaan minä koen, että mä oon voinu niin tyhjentävästi. Siis sanotaanko,
että ihan kerta kaikkiaan purkaa päästä ja sydämestä pois hänelle kaikki. Ikävä tietysti
sanoa, että joku joutuu toisen kaatoastiaksi, mutta tuota hän kerran hyvin mukavasti sano,
että sitä varten hän istuu tässä.

Alakategoriassa A1,2 ydinsisällöksi kuvataan työntekijän esittämät kysymykset ja kommentit.
SK: Puhuit tuossa äsken siitä, että nykyinen hoitosuhteesi on hyvää mielenterveystyötä ja
että oot kokenu siinä edistyväsi. Mitä ajattelet, mikä siinä hoitosuhteessa on semmosta, että
se vie hoitoasi eteenpäin?.
H15: Niin, kun hän kysyy ja ottaa osaa siihen keskusteluun, niin tuota tavallaan näkökulmat
muuttuu ja näkee asioita eri kantilta. Se on edistystä.

Käsitystyyppi A2:ssa auttavana tekijänä mainitaan keskeisesti toisilta samanlaisessa
elämäntilanteessa olevilta saatu tuki. Asiakkaat käyttävät tässä yhteydessä ilmausta toiset
sairastuneet. Apu toisilta sairastuneilta saadaan erilaisissa järjestetyissä ryhmissä tai, mikä
vielä ehkä tärkeämmäksi koettua, potilaiden keskinäisissä vapaamuotoisissa keskuste-
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luissa. Keskustelut toisten potilaiden kanssa luovat toivoa, koska toisilta voi kuulla, että
heidän psyykkinen vointinsa on vielä jokin aika sitten ollut paljon nykyistä huonompi.
Tästä asiakas päättelee, että myös hänen vointinsa voi olla jonkun ajan päästä nykyistä
parempi. Tilanne voi myös olla sellainen, että asiakas vertaa omia vaikeuksiaan toisten vaikeuksiin ja toteaa oman tilanteessa kaikesta huolimatta paremmaksi kuin toisten. Tämäkin
synnyttää toiveikkuutta ja uskoa omaan selviytymiseen. Toisten asiakkaiden tapaaminen
ryhmässä osoittaa asiakkaalle selkeästi myös sen, ettei hän ole ainoa, jolla on vaikeuksia.
Toisten tapaaminen auttaa myös yksinäisyyden tunteeseen.
Toisten sairastuneiden tapaaminen auttaa asiakkaita, mutta perheenjäsenten merkitys
puolestaan nähdään käsitystyypissä A2 aika kielteisesti. Kategoriassa korostuu perheenjäsenten ymmärtämätön suhtautuminen psyykkisesti sairastuneisiin. Aineiston perusteella
perheen hoitokaan ei tuo apua vaan järjestettyjä perhetapaamisia kuvataan perheenjäseniä
syyllistäviksi. Vertaisryhmän tuki käsitettä käyttäen kuvaa eräs tutkimuksessa mukana ollut
käsitystyypin A2 ydinsisältöä seuraavasti:
SK: Voidaan aloittaa sillain, että pyytäisin sinua kuvaamaan käsitystäsi hyvästä mielenterveystyöstä.
H15: Niinku kaikkein hyödyllisimmäksi mä koin siellä [kriisiosastolla] ne aamukeskustelut.
Et vapaamuotoiset ryhmät, joissa kokoonnuttiin ja potilaat puhu mistä aiheesta nyt sitte
ruvettiin puhumaan. Ja sit, ne vapaamuotoiset iltapalat. Että kun siellä ei ollu iltapalaa järjestetty, niin meitä alko sitte pikkuhiljaa muodostuun semmonen iltapalaryhmä, joka söi
neljä iltapalaa illassa ja me juteltiin sitte eri asioista.

Kategoriassa A3 tärkein hyvää mielenterveystyötä luonnehtiva auttava tekijä on lääkehoito. Lähes kaikki tutkimuksessa mukana olleet mainitsevat heillä olevan tai olleen käytössä erilaisia lääkkeitä. Lääkehoitoa kohtaan tunnetaan ennakkoluuloja, mutta henkilökunnan asenne, jonka mukaan lääkehoito on yksi mahdollisuus saada apua, ja tiedottaminen siitä, että usea muu asiakas on saanut samanlaisessa tilanteessa apua lääkehoidosta, saa
potilaat kokeilemaan lääkehoitoa. Olennaisen tärkeää on, että päätösvalta lääkehoidon
aloittamisesta jää potilaalle itselleen. Lääkkeet koetaan tärkeiksi, välttämättömiksi vaikeiden, lähinnä psykoottisten oireiden lievittäjänä, mutta ne antavat myös voimaa taistella
omien oireiden kanssa. Lääkkeet lievittävät erilaisia oireita. Tämä ilmenee mielialan nousuna, jatkuvan itkuisuuden ja ahdistuneisuuden helpottumisena ja harhaäänten poistumisena tai vähentymisenä. Lääkehoidosta odotetaan nopeaa apua ja nopean avun saaminen on
hyvin tärkeää. Lääkehoidon myönteisistä puolista huolimatta siihen liittyy myös pelkoja
riippuvuudesta ja hankalista sivuoireista.
SK: Minkä merkityksen näet käyttämälläsi lääkehoidolla olleen itsellesi?
H14: Mä en ois varmaan pärjännyt ilman lääkkeitä. Että se on ollut hirviän tärkiä. Ne auttaa
siihen huonovointisuuteen.

Käsitystyypin A4 mukaan lääkehoidon merkitys on toisaalta välttämätön, mutta ei yhtä
keskeinen kuin edellisessä käsitystyypissä. Välttämättömiä lääkkeet ovat, koska vain siten
mahdollistuvat apua tuovat keskustelut. Lääkehoito auttaa nukkumaan riittävästi ja näin
mahdollistaa normaalin arjessa toimimisen ja toisaalta antaa myös voimia ajatella omia vaikeita asioita. Lääkehoito ja keskustelut auttavat yhdessä, mikä ilmenee yleisenä voinnin
kohenemisena ja olotilan paranemisena. Saatua apua kuvataan myös kykynä normaaliin
elämään. Normaali elämä -käsitteeseen sisältyy kyky käydä työssä, opiskella, osallistua
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harrastustoimintaan ja hoitaa omat jokaisen ihmisen päivittäiset velvoitteet. Kategoriaan
sisältyy myös ajatus, että normaalia ei ole vain se, että toimii edellä kuvatulla tavalla, vaan
normaalia on vasta se, että myös kokee toimintansa mielekkääksi.
SK: Miten sä oot kokenut lääkehoidon?
H14: Että kyllä ne jotenki sillai niinkö siinä lisätukena, niin ne on hirviän hyvä. Että en
usko, että yksistään tuota lääkkeet auttaa eikä yksistään tämä terapia auta. Että kun ne on
yhistettynä sopivasti, niin ei mulla niistäkään oo mittää.

Käsitystyypin A5 mukaan hyvää mielenterveystyötä on asiakkaiden yhteinen toiminta.
Ammatillisen koulutuksen saaneita työntekijöitä ei mainita tässä käsitystyypissä joko lainkaan tai heidät mainitaan vain toiminnan mahdollistajina. Toiminta ei ole hoitoa, eikä hyvä
mielenterveystyö tämän käsitystyypin mukaan liity sinänsä psyykkisiin oireisiin ja niiden
helpottamiseen vaan siihen, että henkilöitä autetaan pysymään terveenä. Toiminta auttaa,
koska se rytmittää päivää ja antaa kokemuksen siitä, että huolimatta psyykkisestä sairaudesta toimintakykyä on jäljellä. Oman toiminnan tuloksen näkeminen antaa myös onnistumisen kokemuksia. Tähän käsitystyyppiin sisältyy voimakasta kritiikkiä ammatillisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden välinpitämätöntä ja oirekeskeistä asennetta, sairaalahoitoa ja erityisesti lääkehoitoa sekä eristämistoimenpiteitä kohtaan.
SK: Minkalaista on sinun käsityksen mukaan hyvä mielenterveystyö?
H1: Sitte pitäs mun mielestä olla muutakin kuin keskustelua. Elikkä semmonen toiminnallinen ja mielellään joku semmonen ryhmä. Että ehottomasti muutakin kuin keskustelua.
Ryhmä tai joku kurssi tai sitte joku muu tämmönen toiminta. Että missä ryhmä tekee jotain.
Retkiki on toimintaa.

Käsitystyypissä A6 tulee ainoana kategoriana esille omaisten, lähinnä perheenjäsenten
osuus hyvässä mielenterveystyössä. Kategorian mukaan avun saaminen tapahtuu keskusteluissa, joissa ovat mukana asiakas, hänen perheenjäsenensä ja työntekijä. Tärkeää on, että
yhteistapaamiset perheenjäsenten kanssa mainitaan yhdeksi auttavaksi tekijäksi muiden
auttamismenetelmien ohessa. Tärkeimmäksi apua antavaksi seikaksi tässäkin käsitystyypissä kuvataan keskustelut ammatillisen koulutuksen saaneen työntekijän kanssa. Perheenjäsenten merkitys nähdään lähinnä siinä, että heidän kanssaan mietitään mitkä kaikki seikat
ovat vaikuttaneet sairastumiseen. Tähän liittyy myös tiedon saaminen. Pidetään hyvänä,
että omaiset saavat tietoa sairaudesta. Asiakkaat olettavat, että perheenjäsenet informaation
saamisen jälkeen ymmärtävät asiakasta paremmin.
SK: Sinulla on siis aika ristiriitaisia kokemuksia perheen osallistumisesta hoitoon.

H5: Ei. Kyllähän mä niinku toivon, että pystyis keskustelemaan…Mutta kyllä mä
niinku koen, että jos on perhe ja perheenjäsen sairastuu, niin sillon pitäs olla se
tuki…Koko perhe on sairas…Sieltä ammattilaisilta vois sitte saada tietoa ne omaiset.
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7.3 Asiakkaiden käsitykset työntekijästä hyvässä mielenterveystyössä
Kuvatessaan työntekijää hyvässä mielenterveystyössä monet asiakkaat korostavat, että juuri heitä hoitava henkilö on erinomainen. Osa mainitsee tuntevansa henkilöitä, joita hoitava
henkilö ei ole yhtä hyvä. Mielenterveystoimiston työntekijät mainitaan ihmisläheisemmiksi kuin muiden terveyspalveluiden työntekijät. Työntekijöille asetetaan myös suhteellisen
paljon vaatimuksia ja osa asiakkaista toteaakin, ettei hänen kuvaamaansa "ihmeihmistä"
taida olla olemassakaan. Silti halutaan korostaa, ettei kuka tahansa, vaikka olisi terveysalan
koulutuskin, ole sovelias työskentelemään mielenterveydellisiin vaikeuksiin joutuneiden
ihmisten kanssa. Perusterveydenhuollon työntekijöiden kykyä auttaa mielenterveysasioissa ei suoranaisesti epäillä, mutta usein mainitaan, kuinka nimenomaan mielenterveystoimiston henkilökunta on mielenterveyskysymysten asiantuntijoita. Olen muodostanut kolme teknistä hyvää ilmentävää kategoriaa kuvaamaan asiakkaiden käsityksiä työntekijästä
hyvässä mielenterveystyössä. Yhteen kategoriaan liittyy kaksi alakategoriaa.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria T1

Kategoria T2

Kategoria T3

Hän ymmärtää,
että mekin ollaan
ihmisiä.

Ja minusta niinku
suurin asia koko
tässä psyykepuolella
on ne
asenteet.

Se hallitsee asiansa.

Alakategoria T3,1
Kyllä se
[erikoissairaanhoitaja]
osaa.

Kategorioiden
suhde
vertikaalinen

Alakategoria T3,2
Erikoissairaanhoitajat
joutais pois.

Kuvio 5. Asiakkaiden käsitykset työntekijästä hyvässä mielenterveystyössä.

Kategorian T1 sisältönä ovat kuvaukset hyvää mielenterveystyötä toteuttavasta työntekijästä henkilönä, joka kaikessa toiminnassaan pyrkii säilyttämään asiakkaiden ihmisarvon. Ihmisarvon säilymisen kannalta kriittinen tekijä on tulosten mukaan asiakkaan psykoottisuus. Haastatteluissa on mainintoja, jonka mukaan psykoottista ihmistä pidetään
ihmisarvoltaan muita vähäisempänä ja vieläpä vähäisempänä kuin muita psykiatrisia potilaita. Psykoottisen ihmisen ihmisarvoa loukkaavaksi koetaan aistiharhoille nauraminen tai
niistä leikinlaskeminen. Ihmisarvon mukaista on, että kaikkia asiakkaita kunnioitetaan,
heille puhutaan niin kuin aikuisille ja pakkoa käytetään vain ääritilanteissa. Erityisesti naispuolinen asiakas voi kokea ihmisarvoaan alentavaksi sen, että hänen huolensa ylipainon
kertymisestä sivuutetaan toteamalla sen oleva väistämätön lääkkeiden sivuvaikutus. Ihmisarvon vastaisena koetaan myös se, ettei henkilökunta usko paranemisen vaikeasta mielenterveyshäiriöstä olevan mahdollista vaan toistaa sairauden pitkäaikaisluonnetta ja kehottaa
asiakasta jatkamaan yhteistyötä kanssaan.
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SK: Sitte sää sanoit, että pitäs olla henkilökuntaa, joka sopii alalle. Miten sinä luonnehtisit
sitä henkilökuntaa, joka sopii alalle?
H23: No, ensimmäiseksi tärkeintä on se, että otetaan ihmisenä myöskin semmonen, joka on
henkisesti sairastunut.

Käsitystyypin T2 mukaan hyvä mielenterveystyön työntekijä on henkilö, jolla on ennen
kaikkea oikeanlainen asenne. Työntekijöiden asenne asiakkaisiin mainitaan jopa kaikkein
tärkeimpänä seikkana hyvän mielenterveystyön kannalta. Työntekijöiden asennoitumisen
merkitystä korostaa se, että moni kokee edelleen nykyään vaikeaksi hakeutumisen mielenterveyspalveluihin. Työntekijöiden arvostava, kunnioittava ja ihmisläheinen asennoituminen helpottaa tilannetta. Kategoriaan sisältyy myös muita mainintoja työntekijöiden asenteesta. Hyvä työntekijä kuuntelee asiakkaitaan, osaa tehdä oikeita kysymyksiä ja kykenee
asettumaan asiakkaan asemaan. Hän myös puhuttelee asiakkaitaan asiallisesti ja ottaa
todesta asiakkaan esille tuomat vaikeudet ja ongelmat eikä vähättele niitä. Huolimatta siitä,
että työntekijä ei saa vähätellä asiakkaiden ongelmia, hänen odotetaan kuitenkin suhtautuvan neutraalisti eri ihmisiin asiakkaan kertoessa erilaisista ihmisten välisistä ristiriidoista.
Hyvää asennoitumista ilmentää myös usko potilaan paranemismahdollisuuksiin ja sen kertominen, ettei asiakas suinkaan ole ainoa, jolla on vaikeuksia. Ihmisistä välittävä asenne
kertoo olennaisia asioita työntekijästä hyvässä mielenterveystyössä. Välittämistään työntekijä voi osoittaa paneutumalla asiakkaansa asioihin ja olemalla kiinnostunut hänestä muutoinkin kuin vain apua vaikeuksiinsa hakevana ihmisenä.
SK: Sinä rinnastat tässä eri sairaaloiden hoitajia toisiinsa ja sanoit, että toiset on hyviä.
Voitko kertoa tarkemmin niistä, jotka on hyviä?
H3: Se oli niin hyvä se hoitaja. Se oli niin inhimillinen…Jokasen työvuoron aikana me
juteltiin. Ei siinä katottu, että kerran viikossa muka tavataan…Että se niinkö semmosella
aijolla empatialla ja välittämisellä ja rakastamisella, semmosella hoiti. …Ja se on se mikä on
puute nyt. Se, asenne. Nyt me ollaan niinkö semmosia kohteita. Me ollaan huonoja ihmisiä,
rikollisia. Sillai meihin asennoidutaan… Ei mittään toivoa, et oo mittään, et ikinä parane.
Että se on aivan käsittämätöntä vuonna 2000, että miten meihin suhtaudutaan.

Kategoriassa T3 kuvataan hyvää työntekijää ammattitaitoisena henkilönä ja korostetaan, että ammattitaidon edellytyksenä ovat koulutus ja kokemus. Ammattitaitoista työntekijää kuvataan monilla eri laatusanoilla ja siten, että kuvauksissa yhdistyvät toisaalta henkilökohtaiset ominaisuudet ja toisaalta osaaminen. Henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat
empatiakyky, kuuntelemisen taito ja myötäelämisen taito. Osaamista puolestaan kuvataan
monitahoisesti. Ammattitaitoinen työntekijä pystyy välttämään liian tunteenomaisen suhtautumisen asiakkaan vaikeuksiin tai ylipäänsä jonkun puolelle asettumisen keskusteltaessa asiakkaiden ongelmista. Ammattitaitoa on myös se, että työntekijä huolehtii omasta
työkyvystään ja asiakas voi luottaa siihen, että hän voi kertoa työntekijälle kaikki vaikeat
asiansa tarvitsematta pelätä rasittavansa työntekijää kohtuuttomasti. Osaava mielenterveystyöntekijä ei myöskään vertaa asiakkaansa tilannetta muiden asiakkaidensa tilanteeseen. Työntekijä kuuntelee asiakastaan ja ymmärtää asiakkaan esille ottamat ongelmat asiakkaan näkökulmasta eikä oman hallitsemansa terapiamenetelmän tai teorian kautta testaamalla pitääkö kyseinen teoria paikkansa juuri tämän asiakkaan kohdalla. Ammattitaitoa on
myös uskallus ja kyky toimia silloin, kun asiakkaan psyykkinen vointi heikkenee. Ammattitaitoon kuuluvaksi mainitaan myös kyky toimia psykoottisen asiakkaan kanssa. Psykoot-
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tinen henkilö käyttäytyy oudosti, "hänellä on aivan omat jutut", mutta ammattitaitoinen
työntekijä ei pelkää häntä.
SK: Mitä te ajattelette tämän kahen vuojen kokemuksella, että minkalainen on hyvä terapiatyöntekijä?
H6: No, minun kohalla on tosiaan ollut onni saada sellanen terapeutti. Ensinnäki hän on
hyvä kuuntelija ja hyvin empaattinen ihminen. Ja hyvin varovasti puuttuu asioihin, mutta ei
liian varovaisesti. Sitte se, että koen että hän tojella haluaa auttaa minua ja välittää siitä
miten mulla mennee. Ja joskus oon ihan hämmästynyt, että mitenkä se osaski niin hyvin
kysyä jottain asiaa minulta.

Kategoriaan T3 liittyy kaksi alakategoriaa, joihin sisältyy erilainen käsitys erikoissairaanhoitajan koulutuksen antamasta asiantuntijuudesta mielenterveystyössä. Aineiston
perusteella työntekijöitä pidetään ammattitaitoisina (alakategoria T3, 1; keskustelu H11:n
kanssa), mutta erikoissairaanhoitajan koulutuksen rittävyyttä työskentelyyn mielenterveystyön avopalveluissa epäillään (alakategoria T3, 2; keskustelu H7:n kanssa). Riittämätön
koulutus johtaa liian hätäisiin päätelmiin, ylläpitää sairauskeskeistä näkemystä asiakkaista
ja saa työntekijän pitäytymään liiaksi pelkästään asiakkaan kuuntelemisessa.
SK: Sää ajattelet, että mielenterveystoimiston henkilökunta on mielenterveyskysymysten
asiantuntijoita. Mitä haluat sanoa saamasi hoidon hyvyydestä.
H11: Mä oon käyny erikoissairaanhoitajalla. Oon tyytyväinen ja luotan sen ihmisen ammattitaitoon. Että mulla ympäristö on suhtautunut vähän, että no, erikoissairaanhoitaja. Mä en
ossaa aatella sillä tavalla. Minä pidän sitä minulle riittävänä ja sopivana.
SK: Millaista on sinun käsityksen mukaan hyvä mielenterveystyö?
H7: … Ja sitte tosiaan ois hyvä niin, jos nostettais aika reippaasti koulutusta. Kaikki tämmöset, niin erikoissairaanhoitajat ja muut, niin ne joutas pois. Pitäs olla enemmän sellasia,
jolla on koulutus ja jotka on miettinyt vähän syvemmältä näitä asioita.

7.4 Asiakkaiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä asiakkaiden
ongelmien luonnetta vastaavana toimintana
Kuvauksissa, joiden mukaan hyvä mielenterveystyö on asiakkaiden avun tarvetta tai ongelmien luonnetta vastaavaa toimintaa, toistuu maininta siitä, kuinka asiakkaiden ongelmat
ovat sen luonteisia, että hyvä mielenterveystyö ei ole mahdollista ilman riittäviä resursseja.
Resursseilla viitataan lähinnä työntekijöiden määrään, mutta myös yleisesti palvelujen
saantiin. Riittävä määrä työntekijöitä mahdollistaa sen, että mielenterveystyö järjestetään
asiakkaiden ongelmien luonnetta vastaavalla tavalla. Instrumentaalista hyvää määrittävät
tässä yhteydessä seuraavat lausumat: Mielenterveystyön palvelut pitää järjestää siten, että
asiakkaiden on mahdollista ottaa yhteyttä mielenterveystoimistoon ilman lääkärin lähetettä, päästä keskustelemaan asiantuntijan kanssa mahdollisimman pian yhteydenottamisen
jälkeen, käydä vastaanotolla riittävän tiheästi ja riittävän pitkään sekä tavata sijaistyöntekijää oman hoitavan työntekijän ollessa estyneenä. Hyvää mielenterveystyötä luonnehtivat
edelleen myös mahdollisuus päästä halutessaan osastohoitoon sekä joustavat hoitojärjestelyt, jolla tarkoitetaan yö- ja päiväsairaalatoimintaa sekä sopimusta, joka sallii menemisen
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yöksi osastohoitoon vielä jonkin aikaa hoitojakson päättymisen jälkeenkin. Osastohoidon
tarpeellisuutta perustellaan paitsi omalla turvattomuudella myös omaisten kohtuuttomalla
vastuulla. Tärkeää on myös se, että työntekijät ovat puhelimitse tavattavissa päivittäin.
Tämän käsitystyypin mukaan yksi tärkeä osa hyvää mielenterveystyötä on mielenterveyspalvelujen maksuttomuus. Kaikilla apua tarvitsevilla pitää olla siihen oikeus riippumatta
taloudellisesta tilanteesta.
Olen muodostanut kolme instrumentaalista hyvää ilmentävää kategoriaa kuvaamaan
asiakkaiden käsityksiä siitä, millä tavalla organisoidut mielenterveyspalvelut vastaavat
asiakkaiden ongelmien luonnetta.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria 01

Kategoria 02

Kategoria 03

Se hoitotiimi
heti koolle.

Siihen kuuluu, että
on lääkäri, joka
niinku lääkityksestä
vastaa ja sitte
hoitaja, jonka kansa
voi käydä
juttelemassa.

Että ei tarvis joka asiaa
eri paikassa selostaa.

Kuvio 6. Asiakkaiden käsitys hyvästä mielenterveystyöstä toimintana, joka vastaa asiakkaiden
ongelmien luonnetta.

Kategoriassa 01 ilmenee käsitys, jonka mukaan mielenterveyspalvelut pitää organisoida
hoitotiimeinä. Asiakkaiden moninaiset ongelmat edellyttävät tätä.
SK: Sanoit tässä, että tämä järjestelmä ei oo auttanut. Minkälaista sen avun tulis sun mielestä olla?
H3: Minun mielestä sen täytyy olla yksilökohtasta ja tapauskohtasta ... ja lähteä siitä kokonaistilanteesta. Ja siinä täytyy olla kaikki tahot mukana. ... Mutta se täytyy niinkö se hoitotiimi olla. Että se hoitotiimi, se niinkö äkkiä koolle. Sen pitäs niinkö joustavasti kokkoontua.

Käsitystyypissä O2 puolestaan korostetaan lääkärin, hoitavan henkilön ja asiakkaan
yhteistyötä. Asiakas saa riittävän avun tällä tavoin organisoiduilla palveluilla.
SK: Alotetaan ihan siitä, että kertositte oman käsityksenne hyvästä mielenterveystyöstä.
H1: ... Mutta kyllä niinku tärkein on se, tärkein on, että on oma hoitaja ja lääkäri ja potilaan
ja sen hoitajan ja sen lääkärin yhteistyö.

Kategoriassa O3 puolestaan hyvä mielenterveystyö toteutuu vain, jos palvelut organisoidaan siten, että mielenterveystoimistossa tai missä tahansa muussa mielenterveyspalveluja tuottavassa yksikössä asiakas voi saada apua myös sosiaalisiin ongelmiinsa.
SK: Kuvasit arkeasi masentuneena. Millaista olisi hyvä mielenterveystyö kyseisessä tilanteessa sinun käsityksen mukaan?
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H15: Kun ihminen tulee sinne [johonkin terveydenhuollon tai sosiaalialan toimipisteeseen]
niin se otetaan niinku kokonaisvaltasena ja ongelmaisena olentona. Että nyt nää ongelmat
pirstotaan sillä tavalla, että mielenterveysongelmat on mielenterveysongelmia ja sitte taas
masennuksesta johtuva se, että sää et saa käytännön asioista kuntoon, niin se taas kuuluu
sosiaalityön piiriin. Ne hallintorajat, niitä pitäs niinku tämmöisissä mielenterveydellisissä
kriiseissä jollain tavalla pehmentää. ... Siis sellasia niinku oma, mielenterveystoimiston oma
sosiaalityöntekijä.

7.5 Asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat
ylätason kategoriat
Ahosen (1994) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa tutkija yhdistelee kategorioita
ylätason kategorioiksi, jotka muodostavat tutkijan kehittämän selityksen tutkittavaan ilmiöön liittyville erilaisille käsityksille. Olen muodostanut asiakkaiden käsityksiä hyvästä
mielenterveystyöstä asiakokonaisuuksittain kuvaavista kategorioista (luvut 7.1–7.4.) kaksi
ylätason kategoriaa, joissa kuvataan kahta erilaista käsitystä siitä mikä ensisijaisesti auttaa
asiakkaita hyvässä mielenterveystyössä. Olen nimennyt nämä ylätason kategoriat seuraavasti: Ammatillisen koulutuksen saaneet työntekijät auttavat (ylätason kategoria H 1) ja
Yhdessä toimiminen auttaa (ylätason kategoria H2)
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Ylätason kategoria H1

Ylätason kategoria H2

Ammattitaitoiset työntekijät
auttaa:
kategoriat V1, V2, V3, A1, A3,
A4, A6, T3, O1, O2, O3.

Yhdessä toimiminen auttaa:
kategoriat A2,A5, T1, T2.

Kuvio 7. Asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat ylätason kategoriat.

Kategoriassa H1 ydinsisältönä on asiakkaiden käsitys hyvästä mielenterveystyöstä toimintana, jossa ammatillisen koulutuksen saaneet työntekijät auttavat vaikeuksiin joutuneita
asiakkaita. Työntekijöille asetetaan persoonallisia ja ammattitaitoon liittyviä vaatimuksia.
Auttamismenetelmiksi mainitaan keskustelut, lääkehoito ja perheenjäsenille tarjottava tieto
mielenterveysongemista. Olennaista tälle käsitystyypille on nimenomaan se, että mielenterveystoimiston työntekijöitä pidetään koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pätevinä auttamaan mielenterveydellisistä ongelmista kärsiviä. Osa avusta katsotaan saatavan siitä, että asiantunteva henkilökunta tavallaan kouluttaa omaisia, jotka koulutuksessa saadun
tiedon perusteella osaavat suhtautua oikein psyykkisesti oirehtivaan. Ylätason kategoriassa
H1 asiakkaat kuvaavat saavansa apua koulutetuilta työntekijöiltä. Asiakkaat kuvaavat omia
odotuksiaan vaikutusmahdollisuuksistaan yhteistyösuhteessa koulutetun työntekijän kanssa joko yhteistyönä tai luottamuksena työntekijän päätäntävaltaan tai toiveena saada itse
tehdä hoitoa koskevat päätökset.
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Ylätason kategoriassa H2 ydinsisältönä on käsitys hyvästä mielenterveystyöstä toimintana, joka perustuu asiakkaiden keskinäiseen yhteistoimintaan. Yhteistoiminta voi olla
luonteeltaan monenlaista: kokemusten jakamista keskusteluissa, yhdessä olemista retkillä
tai yhdessä toimimista mielenterveydellisiä vaikeuksia omaaville tarkoitetuissa kokoontumispaikoissa. Olennainen ero ylätason kategoriaan H1 on toiminnan perustuminen siihen,
että kaikki toimijat ovat keskenään samanlaisessa elämäntilanteessa; heillä on kokemusta
mielenterveysongelmista. Kokemustiedon tärkeyden korostamisen ohella tähän käsitystyyppiin sisältyy runsaasti kritiikkiä ammatillisen koulutuksen saaneita työntekijöitä kohtaan. Työntekijöiden katsotaan toimivan ihmisarvoa loukkaavalla tavalla ja heillä ajatellaan
olevan asenteita, jotka eivät edistä asiakkaiden tervehtymistä.

8 Työntekijöiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä
Henkilökunnan hyvää mielenterveystyötä koskevat käsitykset olen jaotellut kolmeen eri
osioon. Aluksi esittelen hyvän mielenterveystyön sisältöä koskevat käsitykset, sen jälkeen
esittelen käsitykset, jotka kuvaavat hyvän mielenterveystyön toteutumista hoidollisena
päätöksentekoprosessina ja lopuksi tarkastelen käsityksiä, joita henkilökunnalla on hyvän
mielenterveystyön toteuttamisen edellytyksistä.

8.1 Työntekijöiden käsitys hyvän mielenterveystyön sisällöstä
Tutkimuksessa mukana olevien työntekijöiden käsitykset eroavat selkeästi toisistaan sen
mukaan, mitä mielenterveystyön osa-alueita heidän mielestään kuuluu hyvään mielenterveystyöhön. Tulosten perusteella mielenterveystyötä tarkastellaan suurimmaksi osaksi
kuvaamalla käsitystä hyvästä korjaavasta mielenterveystyöstä. Tuloksissa on kuitenkin
myös hyvään ehkäisevään mielenterveystyöhön liittyviä käsityksiä. Hyvää korjaavaa mielenterveystyötä työntekijät tarkastelevat oman työnsä kautta joko potilaiden tai työntekijöiden kannalta. Jonkin verran aineistossa on käsityksiä, joissa yhdistyy työntekijän ja potilaan näkökulma hyvään mielenterveystyöhön. Olen jaotellut hyvän mielenterveystyön
sisältöä koskevat käsitykset kahteen kategoriaan. Molemmissa kategorioissa hyvän käsitettä käytetään välineellisen hyvän merkityksessä.
Kategorioiden suhde
horisontaalinen
Kategoria S1

Kategoria S2

Kyllä se ehkäisevä työ
pitäis muistaa. Että ois
mahollisimman pieni
tämä järjestelmä
tulevaisuudessa.

Täähän on sitte
erikoissairaanhoitoa.

Kuvio 8. Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön sisällöstä.
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Kategorian S1 mukaan mielenterveystyö on hyvää sisältäessään paitsi korjaavan myös
ehkäisevän toiminnan. Tässä kategoriassa käsite ehkäisevä toiminta esiintyy, mutta kategoriassa S2 sitä ei esiinny. Näin ollen mielenterveystyö ymmärretään käsitystyypissä S1 sisällöllisesti laajempana kuin kategoriassa S2. Ehkäisevä mielenterveystyö toteutuu työntekijöiden käsityksen mukaan neuvontana, tiedottamisena ja asennemuokkauksena sekä varhaisena hoitoonohjauksena. Ehkäisevän mielenterveystyön katsotaan voivan ajan mittaan
vähentää korjaavan mielenterveystyön palveluiden tarvetta.
Keskusteltaessa hyvästä mielenterveystyöstä eräs työntekijä kertoo käydyn keskustelua
olisiko mielenterveystoimistossa syytä siirtyä lähetekäytäntöön ja toteaa pitävänsä hyvänä
sitä, että mielenterveystoimistoon voi tulla omasta aloitteestaan ilman lähetettä. Kategorian
ydinsisältö ilmenee seuraavasta lainauksesta, jossa hän perustelee kantaansa:
SK: Tuossa alkupuolella sinä sanoit, että sinusta hyvään mielenterveystyöhön kuuluu se,
että tänne voi tulla eikä tarvi lähetettä. Miten sää perustelet tätä kantaasi?
H14: ... Se on hirmu positiivista siinä mielessä, että kun esimerkiksi ehkäisevän työn rahat
on leikattu eikä meillä oo siihen resursseja, niin tietyllä lailla se on jonkunlaista ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi näitten nuorten kanssa. Jutella ja sanoa, että et sää todellakaan oo hullu
etkä pöpi ja nää on elämään kuuluvia asioita. Tai sitten jos on niin vaikeita oireita, että tuota
täytyy epäillä jotakin, niin silloinhan me saadaan ne nopeasti napattua.

Kategoriassa S2 hyvää mielenterveystyötä kuvataan mielenterveyspalveluina ja erikoissairaanhoitona tai apua vaikeuksiinsa ja oireisiinsa hakevien hoitona tai terapiana. Henkilökunnan käsitysten mukaan tämä työ edellyttää ammattitaitoista, koulutettua henkilökuntaa. Ehkäisevä mielenterveystyö ei tule esille tässä kategoriassa. Tämän kategorian mukaan
hyvä mielenterveystyö ymmärretään korjaavana työnä, mutta työntekijät eivät juurikaan
käytä käsitettä psyykkinen sairaus. Pääasiassa asiakkaisiin viitataan henkilöinä, joilla on
ongelmia tai jotka ovat joutuneet kriisiin. Psyykkisen sairauden käsitettä käytetään, kun
työntekijä kuvaa tilannetta, jossa henkilön oireet ovat vaikeita, tai kun halutaan tuoda esille
psykoosiasteisen häiriintyneisyyden erityinen merkitys hoidon kannalta.
SK: Pyydän sinua kuvailemaan käsitystäsi hyvästä mielenterveystyöstä.
H4: Kun mä aattelen asiaa, niin ainaki on se, että asiakas saa niitä palveluja ja saa niinku
äkkiä ja nopeasti ja että on tarjolla monenlaisia palveluja. ... Työntekijöistä tosiaan, että on
monenlaista koulutusta, että on mahollista monipuolinen hoito.

Hyvä mielenterveystyö ammatillista koulutusta edellyttävänä toimintana ilmenee käsityksenä, jonka mukaan on olemassa selkeä ero vertaistyön ja ammatillisen toiminnan
välillä. Tästä kertoo seuraava lainaus, joka on työntekijän vastausta pyyntööni suhteuttaa
toisiinsa koulutetun työntekijän ja vapaaehtoistyöntekijän tekemää mielenterveystyötä:
SK: Sanoit tuossa, että hyvä mielenterveystyö on ammattitaitoisen työntekijän toteuttamaa.
Miten asettaisit koulutetun työntekijän ja sitte niin sanotun vapaaehtoistyön suhteessa toisiinsa?
H3: Ne ei tietenkään ole toisensa poissulkevia, mutta minun mielestä mielenterveystyö on
kuitenkin semmosta, että siihen tarvitaan ensinnäkin tämmönen ammattitutkinto, mutta
myöskin jatkuvaa koulutusta. Ja minusta vapaaehtoistyö on niinku lähinnä vertaistukea.
Siinä on niinku sellanen ero.
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Mielenterveystyöhön korjaavana työnä liittyy monia eri piirteitä ja ominaisuuksia, jotka
tekevät siitä hyvää. Näitä piirteitä ja ominaisuuksia ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaan kunnioittaminen ja kuunteleminen, luottamuksellisuus sekä kiireettömyys. Pääasiassa nämä
liitetään hoidon toteuttamiseen, ja tarkastelen niitä tarkemmin luvussa 8.2.

8.2 Hyvä mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin
toteutumisena
Kuvaan tässä luvussa henkilökunnan käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä toimintana,
joka toteutuu hoidollisena päätöksentekoprosessina. Olen jakanut luvun selkeyden vuoksi
hoitoprosessin vaiheiden mukaisiin alalukuihin. Käytän ilmauksia hoidollinen prosessi tai
hoito tai hoitoprosessi sen mukaan, miten tutkimuksessa mukana olevat työntekijät ovat
niitä käyttäneet, koska he tarkoittavat niillä tulkintani mukaan samaa asiaa.
Työntekijät kuvaavat monipuolisesti ja perusteellisesti hoitoprosessia, ja aineistoon
sisältyy paljon hyvää mielenterveystyötä koskevia käsityksiä, jotka ovat yhteisiä eri työntekijöille. Näitä ovat käsitykset hyvää mielenterveystyötä ohjaavista eettisistä periaatteista
sekä tiedosta, jota työntekijällä tulee olla, jotta hän voi toteuttaa hyvää mielenterveystyötä.
Sisällytän nämä tulosten esittelyyn, koska näin teen oikeutta työntekijöiden käsityksille.
Työntekijät kuvaavat hyvää mielenterveystyötä ohjaaviksi eettisiksi periaatteiksi asiakkaiden kunnioittamisen, asiakkaiden yksilöllisyyden ja tasavertaisuuden sekä toiminnan
asiakaslähtöisyyden. Asiakkaan kunnioittaminen ilmenee vaitiolovelvollisuuden noudattamisena, asiakkaan omien odotusten huomioimisena hoidon suunnittelussa, työntekijän tahtona tehdä parhaansa kunkin asiakkaan auttamisessa sekä asiakkaan pitämisenä hoitonsa
aktiivisena osapuolena ja myös hänen työntekijän näkemyksistä eroavien näkemystensä
totena pitämisenä. Tasavertaisuuden periaatteeseen kuuluu se, että myös psyykkisesti sairastuneilla on samanlainen oikeus kuin muilla tarvitsemaansa kaikenlaiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamaan apuun. Toisaalta tasavertaisuuden periaatteella tarkoitetaan
sitä, etteivät suku, ulkonäkö tai ihonväri oikeuta asettamaan ketään epätasa-arvoiseen asemaan palvelujen saannissa ja palvelun laadussa. Tasavertaisuutta ilmentää myös se, että
kaikilla apua tarvitsevilla on oikeus saada kaikki mahdollinen tieto erilaisista avun saamisen muodoista.
Hoidon tarpeen arviointia pidetään tulosten perusteella erittäin tärkeänä hyvään mielenterveystyöhön liittyvänä seikkana. Potilaan hoitoa tulee huolellisesti suunnitella, ja mieluiten hoidon tarpeen arviointiin osallistuu vähintään kaksi työntekijää. Moniammatillisen
arvioinnin ohella tärkeäksi nähdään myös lääkärin suorittama arviointi. Kaikkiin kategorioihin sisältyy näkemys, jonka mukaan hoidon suunnittelussa täytyy saada hyvä kokonaiskuva potilaan elämäntilanteesta.
SK: Sanoit, että pitää olla hyvä arviointijakso. Kuvaisitko sitte sitä, että mihin asioihin siinä
arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota?
H4: Onko tässä nyt nopeasta avuntarpeesta kysymys ... Onko hyvä tavata perhettä tai puolisoa tai ketä siihen otetaan mukkaan. ... Ja myöskin, että onko esimerkiksi lapsia ja muuta.
Että tarviiko olla yhteydessä muihin yhteistyökumppaneihin. Sillä lailla niinkö kokonaisvaltaisesti kartoitetaan sen ihmisen elämäntilanne.
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Hoidon tarpeen arvioimista koskevat erilaiset käsitykset olen luokitellut neljään instrumentaalista hyvää ilmentävään kategoriaan.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria P1

Kategoria P2

Kategoria P3

Kategoria P4

Oireiden ja
ongelmien
kartoittaminen.

Oireiden ja
voimavarojen
kartoittaminen.

Potilaan
toivoman
muutoksen
kartoittaminen.

Potilaan oma
arvio tilanteestaan
ja siitä mitä
hän toivoo.

Kuvio 9. Työntekijöiden käsitykset hoidon tarpeen määrittämisestä hyvässä mielenterveystyössä.

Kategoriassa P1 hoidon tarpeen arviointi tarkoittaa potilaan oireiden ja ongelmien kartoittamista. Voidaan myös puhua syystä, minkä vuoksi potilas on hakeutunut mielenterveystoimiston asiakkaaksi. Kategoriassa painotetaan potilaan oman näkemyksen tärkeyttä. Työntekijät voivat ajatella, että potilaalla on monia muitakin ongelmia kuin mitä hän pitää itse
ongelminaan, mutta hoito rajataan potilaan itsensä tunnistamiin ongelmiin.
SK: Millaista on hyvä mielenterveystyö sinun käsityksen mukaan?
H14: Asiakaslähtöstä. Sillä tavalla, että ihminen asioineen, ongelmineen on siinä tuota keskipisteenä. Ja häntä kuunnellen lähetään asioista selevittelemään.

Kategoria P2 on toisaalta samansisältöinen kuin kategoria P1, mutta eroaa siitä olennaisesti, koska tämän käsitystyypin mukaan on tärkeää, että heti ensimmäisestä käynnistä
alkaen kartoitetaan myös potilaan voimavaroja. Voimavarojen kartoittamisen tärkeyttä
perustellaan toisaalta sillä, että voimavarojen varassahan ihmisen elämä lopulta on, ja toisaalta sillä, että näin estetään avohoitoon kroonistumista.
SK: Millainen käsitys sinulla on hyvästä mielenterveystyöstä?
H2: Siinä pitää olla semmosta harkintaa koko ajan. Mutta tuota se, että avohoidossa on satsattava ja minusta hyvässä mielenterveystyössä on aina pyrittävä näkemään ensimmäisenä
ne potilaan voimavarat, terveet puolet. ... Et se on oltava niinkö tavallaan se voimavarojen
löytäminen siinä samassa kun hoidetaan sitä masennusta tai psykoosia tai muuta.

Kategoriassa P3 hoidon tarpeen määrittäminen eroaa sisällöllisesti edellisistä selkeästi.
Työntekijä ohjaa potilasta miettimään niitä muutoksia, joita potilas haluaa elämäänsä.
Kategorian mukaan arvioinnissa keskustellaan potilaan niistä asioista, jotka hän kokee elämäänsä vaikeuttaviksi ja myös ongelmista, joita potilas kokee itsellään olevan. Keskustelu
jatkuu kuitenkin tavallaan tästä eteenpäin, ja potilasta pyydetään miettimään, minkä asioiden hän haluaa elämässään muuttuvan. Hoidon tarve muodostuu niistä asioista, joiden potilas haluaa muuttuvan elämässään.
SK: Minkalaista on sinun käsityksen mukaan hyvä mielenterveystyö?
H7: Se on asiakaslähtöstä. … Elikkä lähetään niinku vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä hän
haluaa. Minkä hän kokkee elämäänsä vaikeuttavaksi asiaksi, ongelmaksi ja tuota mihin hän
haluaa apua ja muutosta.
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Kategoriassa P4 puolestaan hoidon tarve määritetään yleisluontoisesti. Työntekijä kartoittaa asiakkaan omaa arviota tilanteestaan ja siitä, mitä asiakas hoidolta toivoo. Hoidon
tarpeen määrittäminen voidaan tämän kategorian mukaan ilmaista myös vastaamalla siihen, mistä on kysymys.
SK: Minä pyytäsin sinua kumpaakin mainitsemaasi seikkaa täsmentämään. Elikkä sä puhuit
siitä, että se [hyvä mielenterveystyö] on suunniteltua. Niin mitä asioita siinä suunnittelussa
sun mielestä, mitä siihen tulee sisältyä, että se on hyvää?
H9: Et se ihminen tietää, et se on yhteisesti sovittua. Niin pitkälle kuin pystyy sais sen
asiakkaalle selväksi että mistä tässä on kysymys. Hän on niinku olennainen osa sitä suunnittelua. Hänen näkemyksensä, toiveensa ja tietenki se mitä hän ite niinku tuottaa ja mitkä on
meijän käsitykset ... Haetaan sitä yhteistä käsitystä sitte.

8.2.1 Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön tavoitteista
On poikkeuksellista, että työntekijät mainitsevat eksplisiittisesti tavoitteellisuuden, kun he
kuvaavat käsitystään hyvästä mielenterveystyöstä. Hyvän mielenterveystyön kuvauksissa
tulee kuitenkin implisiittisesti ilmi käsitys, jonka mukaan tavoitteellisuus on yksi hyvän
mielenterveystyön kriteeri. Tämä ilmenee monella tavalla: Ensinnäkin hyvä mielenterveystyö kuvataan ajallisesti rajattuna toimintana. Toisaalta aineistossa on mainintoja siitä,
kuinka hoidolla pitää pyrkiä potilaan kanssa yhdessä sovittuun päämäärään. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään työntekijän tietoisuutta oman toimintansa päämäärästä.
Olen muodostanut kaksi pääkategoriaa kuvaamaan työntekijöiden erilaisia käsityksiä
hyvän mielenterveystyön tavoitteista. Toiseen pääkategoriaan liittyy kolme alakategoriaa.
Kaikki kategoriat ilmentävät utilitaarista hyvää.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria S1

Kategoria S2

Siinähän voi tietysti ajatella, että on yksilön tavoitteet ja sitte niinku
yhteiskunnan tasolla.

Pijän tärkiänä, että
hoijolla on tavoite. Se
täytyy sitte olla
yksilöllinen.
Alakategoria S2,1

Kategorioiden
suhde vertikaalinen

Halutaan joku muutos.
Alakategoria S2,2
Että selviäisi tuolla yhteiskunnassa ja tässä täällä.
Alakategoria S2,3
Että vois elää
mielekästä elämää.

Kuvio 10. Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön tavoitteista.
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Kategoriassa S1 hyvän mielenterveystyön tavoitteet liittyvät sekä yhteiskuntaan että
potilaisiin. Yhteiskuntatason tavoitteet liittyvät ennen kaikkea asenteisiin, joita yhteiskunnassa vallitsee psyykkisesti sairastavia kohtaan. Tässä yhteydessä tulee voimakkaasti esille
kuinka taloudellisen laskukauden katsotaan olevan syynä siihen, että mielenterveystyön
resurssit ovat pienentyneet niin paljon, että se uhkaa ihmisen oikeutta kokea pahaa oloa.
Tämä ilmenee toisaalta paineina lyhentää potilaiden hoitoaikaa ja toisaalta siten, ettei mielenterveystyön henkilökunta voi kouluttautua riittävästi ja näin toteuttaa parasta mahdollista mielenterveystyötä. Yhteiskuntatason mielenterveystyön tavoitteet liittyvät näin ollen
sekä asiakkaiden että alan työntekijöiden saaman arvostuksen muuttamiseen.
SK: Sanoit tuossa, että löytäis semmosen hyvän elämän. Siitä päästään eteenpäin, ja pyytäsin sinua luonnehtimaan hyvän mielenterveystyön tavoitteita.
H2: Sitä voi tietysti ajatella, että on yksilön tavoitteet ja on tään niinku laajemmassa
mitassa. Minusta on tärkeetä, että esimerkiksi masennuspotilas jotenki hyväksys ittensä silla
lailla. … Sitte on niinku yhteiskunnan tasolla. Että niinkun yhteiskunnan ja tässä tilanteessa
mikä on nyt tää, laman syyksi pantu niin paljon, tavallaan lama on tehny tästä mielenterveystyöstä vähän semmosta liukuhihnatyötä. Et se ei niinku tavallaan salli sitä, että ihminen
saa kokea pahan olonsa. Ja minä ainakin koen työntekijänä, että mielenterveystyötä ei
arvosteta. Se näkyy erityisen selkeästi meidän koulutusrahoissa.

Kategoriassa S2 hyvän mielenterveystyön tavoitteet kuvataan yksittäisen potilaan hoitoon liittyvänä seikkana. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja sekä työntekijän että potilaan
tiedossa. Realistisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä saavutettavuutta. Psyykkisen sairauden paranemista tai psyykkisten oireiden poistumista kokonaan ei osata asettaa tavoitteeksi juuri epärealistisuuden perusteella. Aikajaksoltaan tavoitteet voivat vaihdella muutamasta tunnista yhteen käyntikertaan ja koko hoitojaksoon. Olennaista on tavoitteiden täsmentyminen hoitojakson kuluessa. Olen kategorisoinut hyvän mielenterveystyön potilaisiin liittyviä tavoitteita koskevat erilaiset käsitykset kolmeen eri käsitystyyppiin sen
mukaan, mikä ymmärretään mielenterveystyön ensisijaiseksi päämääräksi.
Alakategoriassa S2,1 ensisijainen tavoite ilmaistaan yleisluonteisesti muutoksena. Potilas itse määrittelee, mitkä asiat hänen elämässään tulisi muuttua tai minkä ongelmien hän
haluaisi muuttuvan johonkin suuntaan nykyisestä tilanteesta.
SK: Sivusit mielestäni tuossa jo tätä asiaa, mutta jos kokoaisit ajatuksiasi siitä minkalaisia
tavoitteita hyvään mielenterveystyöhön liittyy.
H12 : No tuota minusta ne tavoitteet on juuri sitä mitä se ihminen ite asettaa. On turhaa tehä
asioita jos ihminen ei ite pysty jollain tavoin muodostaan niitä tavoitteita…. Minä ite voin
heitellä semmosia asioita just sen toimintakyvyn kannalta … Mutta just se mitkä asiat hänen
mielestä vois muuttua ja millä tavalla.

Alakategoriassa S2,2 hyvää mielenterveystyötä suuntaa ennen kaikkea se, että potilas
selviytyisi yhteiskunnassa. Tässä yhteydessä käytetään myös ilmauksia toimintakyky ja
pärjääminen. Selviytymisessä painotetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on oma vaatimustasonsa ja selviytyminen täysin itsenäisesti ei suinkaan aina ole realistinen tavoite vaan
työntekijä voi toimia potilaan kanssa myös siten, että tavoitteena on selviytyminen erilaisin
tukitoimin. Selviytymistä täsmennetään luettelemalla erilaisia rooleja, joissa jokaiselta
ihmiseltä odotetaan tietynlaista toimimista.
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SK: Sinä tuossa jo sivusitkin tätä asiaa tai minä ainaki niin tulkitsin, mutta haluaisin, että
kokoaisit ajatuksiasi siitä mitä on hyvän mielenterveystyön tavoitteet.
H6: ... Jotenki mun pitäs kyetä auttamaan häntä sillä tavalla, että hän tulis toimeen tuolla
yhteiskunnassa ja tässä täällä yhteiskunnassa. Lapsena, äitinä, isänä, puolisona.

Alakategoriassa S2,3 työntekijän toimintaa potilaan kanssa suuntaa ennen kaikkea ajatus siitä, että itse kullakin ihmisellä, myös jokaisella psyykkisesti sairastuneella, tulisi olla
oikeus hyvään elämään kulloisissakin ulkoisissa puitteissa. Toisaalta hoitoa ohjaa ajatus
siitä, että potilaan ulkoiset elämänpuitteet järjestetään potilaan ja työntekijän yhteistyönä
sellaisiksi, että potilas voi kokea elävänsä hyvää elämää.
SK: Siinä keskustelussa sitte asetetaan niitä hoitosuhteen tavoitteita.
H3: Niin, ensinnäkään mitään semmosta täydellisen terveyden, täydellisen parantumisen,
siitähän ei lähetä, mutta niinku minä aikasemmin puhuin tuossa siitä, että tän psykiatrisen
auttamisen tai hoidon keinoin pyrittäis saamaan ihmiselle semmoset olosuhteet ja auttamaan
häntä niitä löytämään kuin on mahdollista. Siis ei pelkästään vaan se, että tää psyykkinen
sairaus ois sillai hallinnassa, vaan yleensä koko, jos aatellaan tämmöstä ihan elämänlaatua.
Miten pystyy kokemaan mielekkäänä oman elämänsä ja saamaan semmoset puitteet kuin
vaan kenenki kohalla on mahollista.

8.2.2 Työntekijöiden käsitykset hoidon tarpeen määrittämiseen
osallistuvista hyvässä mielenterveystyössä
Mielenterveystoimiston työntekijät toimivat työssään hyvin itsenäisesti. Jokainen työntekijä voi itse päättää, keitä ovat ne hänen potilaansa, joiden hoidosta hän neuvottelee työryhmänsä kanssa, ja keiden hoitosuunnitelman hän laatii yhdessä potilaan kanssa. Käsitykset
siitä, ketkä osallistuvat työryhmän hoitosuunnitelmaneuvotteluun, vaihtelevat. Olen muodostanut kolme erilaista eettistä hyvää ilmentävää käsitystyyppiä kuvaamaan hoidon tarpeen määrittämiseen osallistuvia tahoja.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria O1

Kategoria O2

Kategoria O3

Työryhmä
neuvottelee potilaan
hoidosta. Potilaan
käsitykset välittyvät
työntekijän kautta.

Potilas on itse
läsnä
hoitosuunnitelmaneuvottelussa.

Potilas ja omaiset on
läsnä hoitosuunnitelmaneuvottelussa.

Kuvio 11. Työntekijöiden käsitykset siitä, ketkä osallistuvat hoitosuunnitelmaneuvotteluun hyvässä mielenterveystyössä.

Kategoriassa O1 hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistuu työryhmä. Potilasta hoitava
työntekijä välittää potilaan näkemykset ja odotukset hoidostaan työryhmälle.
Seuraavassa lainauksessa kysyn tarkennusta lausumaan, jossa työntekijä toteaa hyvän
mielenterveystyön olevan suunniteltua:
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SK: Minä pyytäsin sinua kumpaakin mainitsemaasi seikkaa täsmentämään. Elikkä sä puhuit
siitä, että se [hyvä mielenterveystyö] on suunniteltua. Miten se suunnittelu toteutuu, kun se
on hyvää?
H9: Musta semmonen aika ja sen ajan puitteissa tietty frekvenssi eli se on semmonen tiivis.
Tarkottaa, että tavataan tiiviisti ja että kun puhutaan tiimityöstä, musta se, hyvään suunnitelmaan kuuluu se, että se kaikki asiantuntemus mitä tässä on käytettävissä, on käytettävissä.
Elikkä, että olisi ihanteellista, että useampi ihminen olisi mukana. Lääkäri, psykologi, erikoissairaanhoitaja, elikkä se semmonen moniammatillisuus.

Kategoriassa O2 ilmaistaan käsitys, jonka mukaan hyvässä mielenterveystyössä asiakas on
itse läsnä hoitosuunnitelmaneuvottelussa.
SK: Minkalaiset arvot ja periaatteet ohjaa mielenterveystyötä silloin kun tehdään hyvää
mielenterveystyötä?
H11: Ja jos aatellaan niinkö vielä, että mikä olis tosiaan niinkö hyvä tilanne, niin minusta
potilaan kuulus saaha olla neuvottelussa ite läsnä ja että siinä olis useampia ihmisiä sitä
miettimässä, eri näkökulmia, eri ammattiryhmien edustajia paikalla.

Kategoriassa O3 puolestaan mielenterveystyö on hyvää, kun sekä asiakas että hänen
läheisensä osallistuvat hoidon suunnitteluun.
SK: Puhuit siitä, että asiakkaiden ja apua tarvitsevien saatavilla pitäs olla kaikki mahdollinen tieto psyykkisten sairauksien hoitamisesta. Miten se voitais taata sinun mielestä, että
näin on?
H3: ... Aina jokaisen asiakkaan kohalla mietittäs ja asiakas ja mielellään myös hänen läheisensä olisi mukana. Mietittäis, että mikä olis se auttava elementti.

8.2.3 Työntekijöiden käsitykset diagnoosin merkityksestä hyvässä
mielenterveystyössä
Työntekijöiden käsityksen mukaan lääketieteellisellä diagnoosilla on hyvässä mielenterveystyössä aina merkitystä. Tämä merkitys ymmärretään kuitenkin hyvin eri tavoin. Aihepiiri on mielestäni työntekijöille jollain tavalla vaikea, ja sitä koskevat kysymykset jotenkin
hämmentäviä. Tämä ilmenee aineistossa siten, että useat tutkimuksessa mukana olevat
aloittavat toteamalla, kuinka eivät ajattele diagnoosikeskeisesti, mutta ajatustaan kehitellessään kertovat kuitenkin, että diagnoosilla tosiasiassa on merkitystä ja tämä merkitys voi
olla suurikin. Työntekijöiden käsitykset diagnoosin tekijästä vaihtelevat. Yhden käsityskannan mukaan diagnoosin tekeminen kuuluu lääkärille. Toisen käsityskannan mukaan
myös muut työntekijät tekevät diagnoosin tai ainakin käyvät potilaiden kanssa keskusteluja, joiden tarkoituksena on määrittää potilaan lääketieteellistä diagnoosia. Erilaiset käsitykset diagnoosin merkityksestä olen jaotellut viiteen eri kategoriaan. Näissä kategorioissa
hyvä ilmenee joko välineellisenä tai utilitaarisena hyvänä.
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Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria D1

Kategoria D2

Kategoria D3

Kategoria D4

Kategoria D5

Diagnoosi ohjaa
osaltaan hoitoa.

Diagnoosi antaa
suuntaviivoja.
Sen voi
unohtaa
vuorovaikutuksessa.

Diagnoosi
välittää tietoa
ammattilaisten
kesken.

Diagnoosi
tarvitaan
potilaspapereihin
yhteiskuntaa
varten.

Potilaan tulee
tietää
diagnoosinsa.

Kuvio 12. Työntekijöiden käsitykset diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä.

Käsitystyypissä D1 korostetaan mielenterveystoimiston olevan erikoissairaanhoitoa tarjoavan hoitoyksikön, jossa tulee antaa sen mukaista hoitoa. Tämän kategorian mukaan potilasta voidaan hoitaa väärin ellei hänen hoitonsa ole oikeaan diagnoosiin perustuvaa. Erityisen tärkeä on diagnostisessa mielessä erottaa psykoottiset ja ei-psykoottiset potilaat. Näin
ollen hyvä ilmaisee tässä yhteydessä välineellistä hyvää.
SK: Sää kuvasit tässä käsitystäsi hyvästä mielenterveystyöstä ja sanoit, että teillä on niinku
tietyt tämmöiset yhtenäiset suuntaviivat, että jos on esimerkiksi keskivaikeasti masentunu,
niin sitten näin ja näin. Mitä sinä ajattelet ylipäänsä diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä?
H5: Kyllä me kaikille potilaille laitetaan diagnoosi jo heti ensimmäisellä käynnillä ja lääkärihän sen niinku periaatteessa sannoo, mutta kyllähän hoitajatki tekkee oman diagnoosin.
Mutta se, että tuota, en minä niinkään ajattele, että se diagnoosi on tärkee, mutta onhan se
tärkee sen hoijon suunnittelun kannalta. Et onhan se, jos me hoijetaan ihmistä, joka on esimerkiksi psykoottinen ja me hoijetaan sitä vaan depressiona ilman psykoottisia oireita, silloinhan me ollaan aivan väärillä linjoilla eikä se varmaan se potilas saa apua. Eikä se saa
oikeaa lääkitystä. Eikä ehkä oikeaa terapiakaa … Kyllä se [diagnoosi] erikoissairaanhoidossa on kuitenkin se lähtökohta.

Kategoriassa D2 hyvä ilmenee myös välineellisenä hyvänä, koska diagnoosin merkitystä kuvataan eräänlaisena hoidon suuntaviivojen antajana.. Hoidon suuntaviivoilla tarkoitetaan sitä, että joku tietty diagnoosi voi edellyttää työntekijöiltä tietynlaista toimintaa.
Esimerkiksi on yhteisesti sovittu, että vaikeasti masentuneen hoitaminen avohoidossa on
mahdollista vain, jos joku läheinen saadaan mukaan hoitoon, tai persoonallisuushäiriöisen
kanssa työntekijän tulee kiinnittää erityistä huomiota sopimuksiin, joita potilaan kanssa
tehdään. Tämän käsitystyypin mukaan diagnoosilla ei kuitenkaan ole merkitystä asiakkaan
ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa. Eroa edelliseen käsitystyyppiin korostaa
toteamus, jonka mukaan kaikilla potilailla ei ole diagnoosia lainkaan määritelty. Tätä käsitystyyppiä kuvaa seuraava lainaus, jossa työntekijä vastaa kysymykseeni diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä:
SK: Sinä tuossa hyvin perusteellisesti ja monipuolisesti kuvasit ihmisten auttamista. Nappasin puheestasi taas yhden jatkoajatuksen. Kerroit, että ryhmä on masentuneille. Masennus
on lääketietellinen diagnoosi. Mitä sinä ylipäänsä ajattelet diagnoosien merkityksestä
hyvässä mielenterveystyössä?
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H11: Mä en sitä sillä tavalla kauheasti ajattele. Mutta ei voi sanoa niinkään etteikö sillä olisi
merkitystä. Että kyllä se joitakin linjoja niinkö itelle antaa. ... Mutta kyllä mä niinkö ajattelisin, että sitte siinä kun se työ- ja hoitosuhde on alkanut, niin ei siinä ennää niinkö sitte ennää
muistella, että niin, että tässä nyt oli kyse siitä. Että se on niinkö se vuorovaikutus ja ihmissuhde siinä sitte, joka niinkö sanelee sitä, että miten sitä työtä tehhään. Että kyllä se varmasti on hyvä olla se tieto. Eihän meillä aina kauheen tarkasti oo niinkö määritelty, että
mistä niinkö on kysymys kunkin kohdalla. Mutta, että siinä käytännön työssä voi niinkö
unohtaa. Että siinä ollaan sitte niinkö sen ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa eikä niinkö
sen diagnoosin kanssa.

Kysymykseeni diagnoosin merkityksestä eräs työntekijä kuvaa diagnoosijärjestelmän
horjuvuutta ja liittää siihen oman käsityksensä diagnoosin vähäisestä merkityksestä potilaan hoidolle.
SK: Sää viittasit tuossa puhuessasi näihin diagnooseihin. Mikä sun käsitys on psykiatrisen
diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä?
H7: Sillä on merkitystä siinä mielessä just varmaan, että tuota sehän on tietysti yksi tapa
luokitella ja taulukoida asioita, mutta ihmisten elämä on kuitenkin yksilöllistä ja sillä on
lähinnä semmonen informaation antaminen ammattilaiset ammattilaiselle. Mutta en mää
niinkö, että se mikkää keskeinen hoitoperusta oo.

Työntekijä kertoo diagnoosin merkityksestä psykoottiselle ihmiselle ja jatkaa seuraavasti:
H7: Mutta että mulla on ollut nuita pitkiä terapioita, niin, että yksiki ihminen on ollu useammalla lääkärillä ja diagnoositkin on vaihdellut lääkärin vaihtuessa.

Kahdessa edellisessä lainauksessa kuvaamani käsitystyypin D3 mukaan diagnoosit ovat
tarpeen ammattityöntekijöiden välisessä tiedottamisessa. Tämän käsityksen erottaa selkeästi muista kategorioista se, etteivät diagnoosit liity sinänsä potilaan hoitoon. Tässä yhteydessä hyvä merkitsee välineellistä hyvää.
Kategoriassa D4 esitetään puolestaan kaikista edellisistä poikkeava näkemys diagnoosin merkityksestä. Utilitaarista hyvää ilmentäen diagnoosia ei liitetä potilaan hoitoon,
mutta potilas tarvitsee diagnoosin, koska hän on yhteiskunnan jäsen ja yhteiskunta edellyttää tietyissä tilanteissa mielenterveydellisten ongelmien diagnosointia. Tämän käsitystyypin mukaan diagnoosin asettamiseen tulee paneutua, koska sillä voi olla potilaan kannalta
kauaskantoiset seuraukset. Ennen seuraavaa lainausta olin keskustellut työntekijän kanssa
hyvän mielenterveystyön vaatimasta asiantuntemuksesta ja työntekijä totesi, kuinka lääkärityövoiman puute ja lääkäreiden vaihtuvuus hankaloittavat toimintaa. Keskustelu jatkui
seuraavasti:
SK: Lääkärin asiantuntemusta puuttuu? Mistä siinä on kyse?
H2: … Ei oo kyllä ollu sitä asiantuntemusta. [Lääkärit vaihtuu jatkuvasti]. Diagnoosin teko,
se on vaativaa. Laitetaan joku epämääräinen masennus. Minä en niin tärkeenä pidä sitä ite,
että diagnoosi täytyis olla. Mutta se vaaditaan papereihin. Sitten kun minä ajattelen, että
minä olisin asiakkaana ja minulle tehtäis diagnoosi tuosta vaan nuin, simsalapim. Se jäis
mun papereihin.

Käsitystyypissä D5 diagnoosia tarkastellaan muista käsitystyypeistä poiketen suoranaisesti potilaan näkökulmasta. Potilaalla on oikeus tietää diagnoosinsa, jotta hän voi ottaa sen
elämässään huomioon. Näin ollen kyseessä on utilitaarisen hyvän muoto.
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SK: Millon se [lääketieeteellinen diagnoosi] tulee merkittäväksi, jos se ei tavallaan siinä
jokapäiväisessä yhteistyössä oo?
H9: Että kyllä se diagnostiikka on hirvittävän tärkeä, välttämättömyys tietenki. Eihän voi
lähteä kokeilemaan lääkitystä, jos ei voi kuvitella mikä tätä ihmistä vaivaa. Onko hän
psyykkisesti sairas vai onko hän kriisissä. Onko sairauden uhka ja tuota. Mutta jos ajatellaan
puhtaasti psyykkisiä sairauksia, niin onhan se sillä tavalla ihmisen tärkeä tietää, että mikä
minua vaivaa ja miten siihen suhtautua. Että tavallaan edukatiivinen puoli. Että sitäkinhän
tämä työ on, kun sairauksista puhutaan.
SK: Sää niinku aattelet, että ihmisellä on oikeus tietää.
H9: Ehottomasti täytyy tietää. ... Jos esimerkiksi psykologin arvion jälkeen voi sanoa, että
nää asiat viittaa siihen, että sun realiteetit ei oo ollenkaan. On esimerkiksi psykoosialtis
ihminen. Onhan se hirveän tärkeä pohtia, että miten tulis sitte elää tämän ihmisen, ettei
niinku kirvoittais psykoosia itteensä ... Onhan se tärkeä asia.

8.2.4 Työntekijöiden käsitykset hoidon toteuttamisesta hyvässä
mielenterveystyössä
Työntekijät kuvaavat mielenterveystyön hyvää toteuttamista toisistaan poikkeavasti sekä
käsitteellisesti että sisällöllisesti. Huomion arvoista on, että samankin ammattiryhmän
jäsenet käyttävät eri käsitteitä toteuttamastaan työstä. Lisäksi sama henkilö saattaa käyttää
haastattelun eri vaiheissa erilaisia ilmauksia. Aineistossa ilmenee näin ollen hoitotyö- ja
terapia -käsitteiden rinnakkainen käyttäminen. Samoin mielenterveystyö- ja terapia -käsite
rinnastetaan. Hoito ja terapia-käsitteitä käytetään vaihtoehtoisesti, kuten myös käsitteitä
hoito ja mielenterveystyö.
Sisällöllisesti työntekijöiden kuvaukset hyvästä mielenterveystyöstä eroavat toisistaan
jonkin verran. Erot käsityksissä ovat lähinnä painotuseroja. Yhteistä käsityksille on hyvän
psykiatrisen hoidon toteuttamisen monimuotoisuuden painottaminen. Mielenterveystyötä
toteutetaan monimuotoisesti, koska asiakkaat ja heidän elämäntilanteensa ovat monenlaisia. Hyvä mielenterveystyö toteutuu tulosten mukaan pääasiallisesti työntekijän ja asiakkaan välisenä vuorovaikutuksena. Tässä vuorovaikutuksessa hyödynnetään erilaisia psykoterapiamuotoja, kuten kognitiivista psykoterapiaa, perheterapiaa ja ratkaisukeskeistä ajattelutapaa. Hoitotyön malleista mainitaan haastatteluissa nimeltä Oremin itsehoitomalli,
mutta tuloksina esitettämistäni kategorioista puuttuu kokonaan kategoria, jossa hyvä mielenterveystyö toteutuu jonkun hoitotieteellisen mallin mukaisena toimintana. Vuorovaikutussuhde asiakkaan ja työntekijän välillä ei kuitenkaan kaikilta osin ole riittävä, vaan hyvän
mielenterveystyön katsotaan edellyttävän eri tahojen yhteistyötä. Tuloksiin sisältyy myös
käsityksiä, joiden mukaan mielenterveystyö toteutuu parhaiten asiakkaan ja työntekijän
yhteisenä toimintana asiakkaan kotona. Seuraavissa seitsemässä utilitaarista hyvää ilmentävässä kategoriassa kuvaan työntekijöiden erilaisia käsityksiä hyvän mielenterveystyön
toteuttamisesta.
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Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria
T1

Kategoria
T2

Kategoria
T3

Kategoria
T4

Kategoria
T5

Kategoria
T6

Kategoria
T7

Hoitosuhde
on tärkein.

Kokonaisvaltainen
hoitotyö
on
tärkein.

Pyritään
järjestämään
kokonaisvaltaisesti
sitä
elämäntilannetta.

Toimintakyky sille
tasolle mikä
on hyvä
sille
ihmiselle.

Meillä on
sovitut
ohjelmat.

Niinku
nimiki
sannoo,
se on
Intergroup.

Saada
tekemään
töitä
ittensä
kanssa.

Kuvio 13. Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön toteuttamisesta.

Kategoriassa T1 hoitosuhdetta pidetään koko hyvän mielenterveystyön ytimenä. Työntekijän toiminta luottamuksellisena kuuntelijana ymmärretään niin keskeisenä, että käytettävää
terapiamenetelmää pidetään toisarvoisena. Hyvä mielenterveystyö etenee potilaan esille
ottamien aiheiden käsittelyllä ja eri ratkaisuvaihtoehtojen miettimisellä. Hoitosuhteen
sisältö perustuu verbaaliseen vuorovaikutukseen. Kategorian mukaan hoitosuhteena toteutuvassa hyvässä mielenterveystyössä voi olla terapian elementtejä. Erityisen psykoterapiakoulutuksen puuttuessa psykoterapian käsitettä ei kuitenkaan käytetä. Hoitosuhde voi
myös laajentua käsittämään ohjausta, neuvontaa, erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen miettimistä ja sen varmistamista, että potilas selviää arkisessa elämässään. Tämän käsitystyypin
mukaan hyvä mielenterveystyö perustuu siihen, että potilas itse hakeutuu saamaan apua ja
työntekijä kunnioittaa itsemääräämisoikeutta niin, ettei katso kotikäyntien kuuluvan asiaan
muutoin kuin pakottavissa tapauksissa.
SK: Millainen käsitys Sinulla on hyvästä mielenterveystyöstä?
H8: Joo, no sen minkä minä itte koen, että millä tavalla minä pystyn auttamaan ja miten
minä niinkun teen, mihin se perustuu tavallaan, niin se on se, että minä kuuntelen ihmistä ja
yritän ymmärtää sitä. Ja yritän luoda semmosta luottamusta ja yritän olla luottamuksen
arvoinen. Elikkä yritän luoda semmosen hyvän hoitosuhteen. Ja siihen minusta niinku tavallaan kaikki perustuu elikkä minun ja potilaan välisen suhteeseen. Se, että mitä siinä kaikkia
tapahtuu, millä tavalla siinä tehhään työtä, se on niinku tavallaan sivuseikka.

Kategoriassa T2 hyvää mielenterveystyötä kuvataan sisällöllisesti hyvin samaan tapaan
kuin edellä, mutta käsitteellisesti hoitotyönä.
SK: Sää käytit tommosta ilmausta kuin hoitotyö erikoissairaanhoitajan työtä kuvatessasi.
Minä pyytäsin sinua kertomaan mitä se hoitotyö käsitteenä tarkottaa.
H3: Hoitotyö on mun mielestä sitä kuuntelemista, auttamista, asioihin paneutumista asiakkaan kanssa. Että tuota aikanaan kun näitä hoitotyön asioita on opeteltu ja opiskeltu ja hommia käsitelty, niin musta se on, onko se nyt Oremin vai kenen se mutta tuota kuitenki se on
jännä se sateensuoja. Musta se on edelleenkin ihan hyvä juttu. Että ollaan aukasemassa sitä
asiakkaan kanssa apuna ja selevitään sillä tavalla kuiville.

Hoitotyö on tärkeintä -käsitystyyppiin (kategoria T2) sisältyy ajatus, jonka mukaan hoitotyö on joustavaa ja kokonaisvaltaista toimintaa. Potilaan ja työntekijän välisten keskustelujen aihepiiri voi ulottua kaikkiin elämänalueisiin, ja tapaamisten tiheyttä voidaan yhteisellä sopimuksella säädellä potilaan tarpeiden mukaisesti.
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SK: Edellisessä haastattelussa sanoit, että hyvä mielenterveystyö on moniammatillista ja
että hoitotyö on se kaikkein tärkein mitä erikoissairaanhoitaja tekee. Pyytäsin sinua kertomaan mitä sinä ymmärrät tai määrittelisit tämän käsitteen hoitotyö.
H3: Hoitotyö on se kaikkein tärkein. Ja mä aattelen niinku, että se viitekehys työlle tullee
siitä meijän ihan peruskoulutuksesta. Ja mikä nimenomaan on erikoissairaanhoitajana
nimenomaan, niin semmonen kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen. Elikkä mä ainakin
työssäni kiinnitän hyvin paljon huomiota niinku tämmösiin somaattisiin asioihin ja myös
semmosiin ja et koko ajan ajattelen, että kaikki ongelmat ei todellakaan ole korvien välissä.
Ja tuosta me voidaan puhua ruokailuun ja kodinhoitoon ja semmosiin liittyvistä asioista.

Työntekijä pitää tärkeänä tavata pitkäaikaiset potilaansa myös heidän kotonaan. Kotikäynnit antavat lisävalaistusta siihen, millaisissa oloissa potilas elää ja miten hän elää ja tarvitseeko hän työntekijältä jotain apua. Hoitotyöhön kuuluvilla pitkäaikaispotilaiden luokse
tehtävillä kotikäynneillä on oma merkityksensä.
H3: Kun mä jollain lailla hahmotan, että miten ne asuu ja elää, niin siihen tulee paljo enemmän kuin kymmenen käyntiä täällä ... Kun mä olen käyny siellä, niin mä tajuan sen tilanteen.

Kategoriassa T3 hyvä mielenterveystyö kuvataan hoito- ja työsuhteena, jossa olennaista
on asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu. Sisältönä on yhtäältä keskustelu asiakkaalle tärkeistä asioista,toisaalta tiedottaminen ja neuvonta, mutta erona edelliseen korostetaan mielenterveystoimiston ulkopuolelle suuntautuvan yhteistyön tärkeyttä.
Kategoriaan sisältyy käsitys, jonka mukaan hyvä mielenterveystyö ei ole mahdollista pelkästään mielenterveystoimiston työnä. Hyvää mielenterveystyötä kuvaa se, että mielenterveystoimiston työntekijä toimii hoitoa koordinoivana silloin, kun kyseessä on asiakas, joka
saa palveluja myös muualta. Käsitystyypin mukaan hyvään mielenterveystyöhön kuuluu
myös kotikuntoutus, jota varten ovat omat työntekijät. Kategoriassa käytetään ilmausta
sulatusta monien eri terapiasuuntien ajatuksista kuvattaessa potilaiden kanssa käytäviä keskusteluja. Työntekijä hyödyntää hankkimiaan erilaisia koulutuksia eikä sitoudu noudattamaan jotain niistä sellaisenaan vaan integroi eri terapiamuotojen ajatuksia.
SK: Sanoit, että hyvä mielenterveystyö on auttamista. Minkalainen käsitys sulla on ylipäänsä niistä auttamistavoista, jotka liittyy hyvään mielenterveystyöhön?
H10: No, silleen tietenki ... aika kokonaisvaltaisesti sitä ihmisen tilannetta. Että se ei oo pelkästään sitä, että keskustellaan täällä asiakkaan ongelmista, vaan, että esimerkiksi pijetään
yhteistyötä yllä niinku muualle. ... Pyritään järjestämmään kokonaisvaltasesti sitä elämäntilannetta. ... Mietitään yhessä mihin koulukseen vois lähteä ja minä saatan olla sen asiakkaan
kanssa tai puolesta yhteydessä ... tai mihin vaan tämmösiin kouluihin ja.

Kategoriassa T4 olennaisinta on potilaan toimintakyvyn saaminen tasolle, joka on potilaalle hyvä. Tämä kategoria eroaa sekä käsitteellisesti että sisällöllisesti kaikista edellä olevista kategorioista. Tämän käsitystyypin mukaan mielenterveystyössä tarkastellaan ennen
muuta sitä miten ihminen toimii omassa elämässään ja millainen käsitys hänellä on itsestään toimijana. Keskeinen käsite on toimintakyky. Lääketieteellisillä diagnooseilla ei ole
niinkään merkitystä itsessään, vaan vasta sitten, kun työntekijälle hahmottuu se miten
masentuneeksi diagnosoitu kuvaa toimintaansa mielenterveystoimiston ulkopuolella.
Olennainen ero muihin kategorioihin on myös hyvän mielenterveystyön sisällön hahmot-
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tamisessa. Työntekijä pitää tärkeänä työskennellä yhdessä asiakkaan kanssa tämän kotona
nähdäkseen, miten asiakas siellä toimii.
SK: Sanoit, että keskeistä on se, miten ihminen toimii arjessaan. Mitä on sinun käsityksen
mukaan hyvä mielenterveystyö esimerkiksi tämmösen masentuneen ihmisen auttamisessa?
H12: No, tämä masentunut ihminen oli se, että tein toimintakykyarvion ja se jatku vähän
pitempäänkin. Että siihen tuli toimintaterapian elementtejä. Toimintaterapeutin rooli kotikäynnillä yhdessä asiakkaan kanssa oli se kaikkein tärkein. Ja se oli ihan konkreettisesti se,
että jääkaapin kaksi ylintä hyllyä siivottiin, jossa meni tunti aikaa levähtelemisineen päivineen. Se, että yhdessä tutkaillaan sitä, että miten se onki hankalaa ja yleensä tehdään niinku
suunnitelma, että voisitko sinä tätä tälläi, tän tyylisesti tätä tehdä ja vähän muutaki asioita.

Kategoriassa T5 hyvä mielenterveystyö ymmärretään erilaisten hoito-ohjelmien toteuttamisena. Tämän käsitystyypin mukaan hoidon yksilöllisyys on yhtä tärkeää kuin tietyt
yhteisesti sovitut hoito-ohjelmat. Potilas viime kädessä päättää mihin suuntaan hoito etenee. Kategoriaan sisältyy ajatus, jonka mukaan on tärkeää, että perhettä hoidettaessa
todella hyödynnetään perheterapeuttista viitekehystä ja vastaavasti hyödynnetään kyseiseen terapiamuotoonn liittyvää teoriaperustaa muissa terapioissa.
SK: Kun joku ihminen on sitte tullut tänne, niin miten kuvaisit hyvää mielenterveystyötä
siinä tilanteessa. Sun puheessa on tässä tullu esille näitä erilaisia viitekehyksiä ja terapiamuotoja. Niitä tuntuu olevan monia. Mitä ajattelet hyvän mielenterveystyön auttamismenetelmistä ylipäänsä?
H5: … Mutta kyllä minulla hoitajana on itsellä semmonen selkeä linja ja meillä on sovittu
esimerkiksi tämmöset tietyt ohjelmat. Että kun on masentunut potilas, niin lyhytterapian
mukasesti hoijetaan, niin vähintään se kakstoista viiva viistoista kertaa tavataan ja useimmiten sillon alotetaan lääkityskin, koska on kyseessä keskivaikea masennus. … Mutta että on
niinku selkeä struktuuri, että mitä asioita käsitellään ja mitä käydään läpi. Tai jos on joku,
jolla on vaikeat pakkoneuroottiset oireet ... sillon joku kognitiivinen terapia on katottu, että
se auttaa.

Kategoriassa T6 hyvää mielenterveystyötä kuvataan integroituna terapiana. Tämän
käsitystyypin mukaan yksittäinen terapiamuoto sinänsä ei ole riittävä, mutta erilaista psykoterapiakoulutusta hankkinut työntekijä pystyy integroimaan terapiamuotojen ajatuksia
potilaiden auttamiseksi. Eri terapiamuodot ovat työvälineitä, joita käytetään tarpeen
mukaan ja integroidusti.
SK: Millaista on hyvä mielenterveystyö sinun mielestä?
H7… Että mä aattelen, että eri terapiamuodot, niin ne on sellasia työvälineitä. Et sä lähet
auttamaan sen mukkaan mikä sille asiakkaalle. Jos koetaan, että perhetapaamiset on tärkeitä, niin sä otat ne perheterapeuttiset välineet siitä patteristosta. Jos sä koet, että hän
haluaa kahdenkeskistä tai sen tyyppistä. Eli tämmönen integroitu terapia-ajatus. Että ei oo
semmosta läppää, että kun ihminen tulee, niin sulla on joku analyyttinen tai kognitiivinen,
ratkasukeskeinen niinku sabluuna ja sä lähet vetämään sitä niinku läpät silmillä riippumatta
asiakkaasta. Vaan, että tämmönen integroitu terapia-ajatus. Semmonen integroitu ajattelu,
että ei ole yhtä ainoata oikiata terapiaa.

Seuraavassa lainauksessa ilmenee kategorian T7 ydin. Työntekijä kuvaa toimintaansa
silloin, kun hän omasta mielestään tekee hyvää mielenterveystyötä.
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SK: Mitä aattelet, mitä se auttaminen, auttamismenetelmät tai mitä, mitä se ihmisen hoitaminen on silloin, kun tehdään hyvää mielenterveystyötä?
H2: Minä melekeen sanosin, että jos osaisin tehä hyvvää mielenterveystyötä potilaan
kanssa, niin minulla on semmonen tavoite, että mä saisin sen potilaan niinku ite kiinnostummaan siitä tilanteestaan ja niinku esimerkiksi sanon silleen, että luepa se kirja ja jos hänet
saa niinku mukkaan siihen työhön ittensä kanssa, niin meijän tapaamisethan on sitten enemmän sitä, että hän kertoo niistä oivalluksistaan minulle ja me niinkun tarkastellaan niitä
vähän. .... Niinku mä oon aina kokenut, että hyvä psykiatrinen työ on semmosta, että me
ollaan potilaan taustatukena siinä sen elämässä.

Tämän käsitystyypin mukaan olennaista on siis saada asiakas tekemään työtä itsensä
kanssa. Työntekijä käyttää hyväkseen kognitiivisen psykoterapian ajatuksia ja sen mukaisesti antaa potilaalle kotitehtäviä. Erona edelliseen kategoriaan on se, että työntekijä selkeästi toteaa työnsä viitekehyksen olevan tietyn terapiamuodon. Toisaalta erona kaikkiin
muihin kategorioihin on potilaan oman työskentelyn korostaminen.

8.2.5 Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön tuloksesta
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria L1

Kategoria L2

Kategoria L3

Kategoria L4

Kategoria L5

Helpotus ja
turvallisuuden
tunne.
Vahvistuminen.

Selviytyminen.

Hyvä elämä.

Muutos
parempaan.

Sopeutuminen
elämään
oireiden kanssa.

Kuvio 14. Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön tuloksesta.

Työntekijät kuvaavat hyvän mielenterveystyön lopputulosta hyvin eri tavoin. Tulos
ymmärretään toisaalta yksittäisen käynnin tulokseksi, toisaalta pitkälle hoidon päättymisen
jälkeiseen aikaan liittyväksi ja vasta silloin todentuvaksi asiaksi. Hyvän mielenterveystyön
tulos käsitetään kaikissa kategorioissa potilaaseen liittyväksi myönteiseksi asiaksi. Hyvään
mielenterveystyöhön liittyvä tulos ei välttämättä ole kuitenkaan yhteydessä potilaan hoidolle asetettuihin tavoitteisiin, vaan asiaa tarkastellaan yleisemmin. Olen muodostanut viisi
eri kategoriaa kuvaamaan työntekijöiden erilaisia käsityksiä hyvän mielenterveystyön
tuloksesta. Kategorioissa hyvän käsitettä käytetään ilmaisemaan hedonista, terveydellistä
ja utilitaarista hyvää.
Kategoriassa L1 hyvän mielenterveystyön tulos ilmenee potilaan turvallisuuden tunteena ja vahvistumisena hänen lähtiessään pois työntekijän luota yksittäiseltä käynniltään.
Kyseessä on näin ollen hedonistinen hyvä.
SK: Viittasit tuossa hoidon tuloksiin, että se voi olla niin moninaista. Mitä on sinun käsityksen mukaan tulokset hyvässä mielenterveystyössä?
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H13: No, pääasia on tietenki se, että ihminen, jonka on tarvinnut turvautua joko kerran tai
taikka tuota vuosien ajan. Niin se on niinku tulos siinä, että lähtee käynniltä sillä tavalla
huojentuneena ja tyytyväisenä. Vaikka hänen kaikki elämänsä asiat eivät olisikaan korjaantuneet vaan, että hän voi lähteä kuitenkin ja turvallisin mielin palata kotiinsa. ... On jollakin
tavalla vahvistunut siinä asiassa minkä takia on tänne tullut.

Kategoriassa L2 hyvän mielenterveystyön tulosta kuvataan potilaan selviytymisenä
itsenäisesti ilman mielenterveystyöntekijöiden apua koko hänen loppuelämänsä ajan hoidon päättymisen jälkeen. Itsenäinen selviytyminen ei merkitse sitä, että potilas elää työntekijän mielestä hyvällä tavalla, vaan elää tavalla, joka potilaalle on hyvä. Siihen voi kuulua
esimerkiksi erilaisten palvelujen käyttö korvaamaan puuttuvaa halua tehdä itse tavanomaiseen arkiseen elämään kuuluvia askareita. Tärkeää tämän käsitystyypin mukaan on se, ettei
mittapuuta itsenäiselle selviytymiselle aseta työntekijä vaan sen asettaa kuntoutuja itse.
Selviytymisellä tässä käsitystyypissä tarkoitetaan myös potilaan kykyä normaaliin elämään. Näin ollen kyseessä on hyvä-käsitteen terveydellinen muoto. Eräs työntekijä toteaa
olevan todella vaikeaa sanoa, mikä on hyvän mielenterveystyön tulos. Hänestä ei pitäisi
käyttää käsitettä normaali, mutta seuraavassa hän yrittää omien sanojensa mukaan luonnehtia asiaa:
SK: Tietyllä lailla sää tuossa puhuit niinkun siitä, että mitä se tulos voisi olla. Mitä jos noin
kokoat ajatuksiasi, niin minkalaisia on hyvän mielenterveystyön tulokset?
H10: Semmonenki vois olla, että se ihmisen niinku vaikka se psyykkinen pahoinvointi, niin
se lientyy sillä tavalla, että se pystyy kuitenkin toimimaan niinku näissä, jos aatellaan normaalin hyvinvoinnin tai elämän kriteerejä, että pystyy niinku niissä olemaan. ... Että jokkaisen elämäänhän meillä liittyy sitä ahdistusta ja hankaluutta ja muuta, mutta että se ei sillä
tavalla niinku keskity koko elämä sen ympärille.

Seuraavaan tapaan, käyttäen hyvän käsitettä ilmentämään terveydellistä hyvää, pohtii
eräs työntekijä hyvän mielenterveystyön tulosta ja ilmaisee kategorian L3 ydinsisällön.
SK: Miten sää ite kuvaisit hyvän mielenterveystyön tuloksia? Sinä oot sitä kesällä hyvinkin
monessa yhteydessä minun tulkinnan mukkaan sivunnut, mutta jos kokoaisit ajatuksiasi.
Minkalaisia on hyvän mielenterveystyön tulokset?
H3: Ensinnäki jos aatellaan, niin mitä on hyvä mielenterveys. Niin minusta se näkkyy
niinku ihmisten elämänlaadussa. Ja se että se ei millään yhdellä ja kahdella, että nämä asiat
kun on, niin sitten on hyvä ja jos nämä asiat puuttuu, niin on huono. Vaan se, että se lähtee
jokkaisen siitä omasta elämäntilanteesta, persoonallisuudesta, kaikista tämmösistä. Mutta
mä aattelen, niinku aikasemmin sanottiin, että kyky rakastaa ja tehdä työtä. Mutta se ei tänä
päivänä tarvi olla sitä, että työtä. Voi olla, että kokkee mielekkyyttä siitä mitä tekkee. Kokee
sen mielekkäänä. Että en aattele, että hyvää mielenterveystyötä on vain jos me saahaan
ihmiset niinku työkykysiksi ja sillain. Kaikkien kohalla se ei oo ollenkaan mahollista eikä
sitä voi asettaa tavoitteeksikaan. Vaan sen elämänlaadun. Että tuota, on jonkinlaista hyvää
mieltä, nautintoa jostakin asioista. Joku tuntuu joltakin. Mutta, että elämä tuntus onnelliselta. Koska sehän on semmonen, se on haave ja utopia. Mutta kuitenkin niin, että tuota
kokkee että täällä yhteiskunnassa meillä on oma paikka ja me ollaan hakemassa sitä, että
kaikki vois kokea itsensä arvokkaiksi.

Käsitystyypissä L3 hyvän mielenterveystyön tulos ilmenee mielenterveytenä. Olennaista on, että tulos liittyy sekä yksittäisen ihmisen kokemukseen omasta elämästään että
myös yhteiskuntaan. Yhteiskunnalla tarkoitetaan tässä käsitystyypissä sitä, miten erilaisiin
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ihmisiin suhtaudutaan, ja viitataan siihen, että usein mielenterveyspalveluita tarvitsevien
mahdollisuutta mielenterveyteen rajaavat yhteiskunnassa vallitsevat asenteet. Esimerkkinä
mainitaan, kuinka nykyisessä yhteiskunnassa ei ihmisen sallita kokea masennusta tai
kuinka uhkana on se, että julkisissa mielenterveyspalveluissa otetaan asiakkaaksi vain työikäisiä ja näin rajoitetaan ikääntyvien ihmisten mahdollisuutta mielenterveyteen.
Kategoriassa L4 hyvän mielenterveystyön tulos ilmaistaan muutoksena parempaan.
Kategoriaan sisältyy ajatus, jonka mukaan potilas kokee hyötyneensä hoidosta. Olennaista
on, että hänen tilannettaan verrataan aikaisempaan eikä sinänsä luetella joitain tunnuspiirteitä tai ominaisuuksia, jotka kuvaisivat hyvän mielenterveystyön tulosta. Kyseessä on näin
ollen utilitaarista hyvää ilmaiseva käsitys.
SK: Sinä viittasit tuossa siihen, että hoito ei tuota tulosta ilman, että sitä kosketuspintaa löytyy asiakkaan ja ilman, että sitä löytyy niitten lähi-ihmisten kanssa. Voisitko kertoa tarkemmin mitä sisältyy hyvän mielenterveystyön tulokseen?
H7: Ne asiat, joihin potilas on lähtenyt hakemaan apua, ne on jollain tavalla muuttunut
parempaan päin hänen näkökulmastaan. Tietystihän se ois mukava jos niinku hoitavien
ihmistenki kannalta näyttäis siltä, että ois samaa mieltä. Mutta se, että hän niinku kokkee,
että asiat on menny parempaan. ... Hän on niinku yltänyt niihin tavoitteisiin mitkä hän on
itse asettanut.

8.2.6 Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön edellytyksistä
Työntekijät kuvaavat mielenterveystyötä toimintana, joka ollakseen hyvää vaatii tiettyjä
edellytyksiä. Nämä edellytykset ovat monitasoisia ulottuen yksittäiseen työntekijään liittyvistä seikoista aina mielenterveystyön organisointiin. Hyvä mielenterveystyö edellyttää
henkilökunnalta ammattitaitoa, aitoa kiinnostusta ammattiinsa ja jatkuvaa koulutusta. Henkilökunnan käsityksen mukaan tämä ei kuitenkaan riitä, vaan heille on luotava edellytykset
toimia tavalla, jota he pitävät hyvänä hoitona. Tältä osin tuloksissa on useita eri käsityksiä
mielenterveyspalvelujen organisointitavasta. Haastatteluaineistossa on lisäksi useita viittauksia viimeaikaisiin muutoksiin mielenterveyspalvelujen järjestämisessä. Yhteiskunta
osoittaa henkilökunnan käsitysten mukaan arvostuksensa sekä apua tarvitsevia ihmisiä että
työntekijöitä kohtaan siinä, millaiset aineelliset voimavarat mielenterveystyölle osoitetaan.
Olen muodostanut kaksi kategoriaa kuvaamaan henkilökunnan erilaisia käsityksiä hyvän
mielenterveystyön edellytyksistä sen mukaan, tarkastellaanko niissä mielenterveystyön
materiaalisia vai immateriaalisia edellytyksiä. Kumpaankin kategoriaan liittyy alakategorioita. Kaikissa kategorioissa hyvän käsitettä käytetään sen utilitaarisessa muodossa.
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Kategorioiden suhde horisontaalinen
Kategoria E1

Kategoria E2

Hyvä järjestelmä on
avohoitokeskeinen ja
porrastus toimii.

Nää kolme, koulutus
ja tiimityö ja työnohjaus, jotka on
omiaan tuottamaan
sitä laatua, sitä tasoa
nostamaan.

Alakategoria E1,1
On avohoito
ja on sairaalahoito.

Alakategoria E2,1
Ammatillisuus
edellyttää
koulutusta.

Alakategoria E1,2
Psykiatrista kotisairaanhoitoa.

Alakategoria E2,2
Että välitettäis
ihmisistä.

Kategorioiden suhde
vertikaalinen

Kuvio 15. Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön edellytyksistä.

Kategoriassa E1 hyvän mielenterveystyön edellytykset käsitetään mielenterveystyön
palvelujärjestelmänä. Palveluja tulee olla helposti saatavilla, ja on huolehdittava riittävästä
tiedottamisesta, jotta väestö on tietoinen mihin ottaa tarvittaessa yhteyttä. Tämän käsitystyypin mukaan palveluja tulee myös suunnitella pitkäjänteisesti ja niitä tulee olla saatavissa
kaikkina vuorokaudenaikoina jostakin. Mielenterveystoimisto voi toimia hyvin nykyisellä
aukioloaikajärjestelmällä. Vaikka työntekijät pitävät avohoitopainotteisuutta yhtenä hyvän
mielenterveystyön edellytyksenä, he pitävät myös osastohoitoa tarpeellisena joissakin tietyissä tilanteissa. Sairaalahoito voi olla perusteltua joko potilaan tai omaisten vuoksi; potilaan tai omaisten turvallisuus sekä omaisten jaksaminen voivat edellyttää sairaalahoitoa.
Avohoidolla ei ymmärretä vain vastaanottotoimintaa, vaan tarjolla tulee olla erilaisia toiminnallisia palveluita ja asumispalveluita. Sairaalahoito puolestaan tulisi järjestää siten,
että olisi erityyppisiä osastoja, jotta erilaisessa terveydentilassa potilaille löytyisi parasta
mahdollista hoitoa. Paitsi avohoitokeskeisyyttä, hyvä mielenterveystyö edellyttää porrasteisesti toimivaa palvelujärjestelmää. Työntekijöiden käsityksen mukaan porrasteisuus on
tärkeää paitsi perusterveydenhuollon ja mielenterveystoimiston välillä, myös mielenterveystoimiston ja muiden mielenterveyspalveluja tuottavien organisaatioiden välillä. Henkilökunnan käsitysten mukaan mielenterveystyön erikoissairaanhoitoon kuuluvat varsinaisesti mielisairaat, vaikeasti masentuneet, jotka ehkä myös ovat selkeästi itsemurha-alttiita,
ja lisäksi sellaiset, joita ei perusterveydenhuollossa ole pystytty riittävästi auttamaan. Sen
sijaan erilaisissa elämänkriiseissä olevia pitää auttaa erityistilanteita lukuun ottamatta
perusterveydenhuollossa. Päihteiden ja huumeiden käyttäjät ovat ensisijaisesti A-klinikan
asiakkaita. Olennaista ensisijaisen hoitopaikan valinnassa ei ole asiakkaan ongelma vaan
se, mistä hän voi saada parhaan mahdollisen avun. Tässä yhteydessä tuodaan esille eri toimintayksiköiden henkilöstön erilainen koulutus.
SK: Millainen käsitys sinulla on hyvästä mielenterveystyöstä?
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H5: Että ihmisiä ei laukkuuteta luukulta luukulle eikä hyppyytetä paikasta toiseen. Että sen
avun saamisen pitäs olla mahollisimman helppoa ja joustavaa ja tiedotus pelata. Että kaikki
ihmiset tietää mihin soittaa … Että sillä tavalla tehdään priorisointia. On sovittu, että tietty
yksikkö hoitaa tietyt asiakkaat. … Sillon kun asiakas tai omainen soittaa me tehdään siinä
selkeä priorisointi. Että nyt teijän kannattais mennä sinne ja soittaa sinne. … Koska ei kerta
kaikkiaan riitä resurssit eikä erikoissairaanhoidon tehtävä minun mielestä oo hoitaa semmosia potilaita, jotka tulee hoidetuksi perusterveydenhuollossa. Se on sitte eri asia jos sieltä
lähetetään.

Kategorian E1 alle olen muodostanut kaksi alakategoriaa, koska niissä otetaan eri
tavalla kantaa siihen, missä potilaita voidaan parhaiten auttaa. Toisin sanoen näissä alakategorioissa esitetään erilaiset mielenterveystyön palvelujen järjestämisen tavat. Aineistossa
on runsaasti mainintoja nykyisenkaltaisen avohoitokeskeisen palvelujärjestelmän eduista.
Aineistoon sisältyy jonkin verran myös mainintoja, kuinka aina yhteistyö laitoksessa ja
avohoidossa työskentelevien välillä ei ole ollut paras mahdollinen. Osalla tutkimuksessa
mukana olleista työntekijöistä on kokemusta sekä osastotyöskentelystä että avopalveluissa
työskentelystä, joten heillä on hyvä mahdollisuus tarkastella asioita laajasti. Haastatteluissa
ilmenee jonkin verran myös mainintoja siitä, kuinka aina ei ole helppoa sopia mikä taho tai
paremminkin minkä tahon työntekijä toimii hoitoa koordinoivana työntekijänä.
Alakategoriassa E1,1 hyvä palvelujärjestelmä koostuu erityyppisistä sairaalaosastoista
ja avohoitopalveluista. Hoitovastuu on avohoidon työntekijällä.
SK: Sinun puheessa on tässä muutaman kerran vilahtanut osastot ja muut palvelut. Jos
kuvaisit käsitystäsi hyvästä mielenterveystyön palvelujärjestelmästä.
H11: No, ainaki siihen järjestelmään siihen kuuluu, että on avohoito ja on sairaala. Niin ajattelen, että näin tulee ollaki ja niitten tulee olla yhteistyössä. Näinhän se on määritelty, että
avohoito on se missä hoitovastuu on, ellei sitä oo erikseen sovittu jotenkin toisin.

Avohoitokeskeinen järjestelmä, jossa painopiste olisi kuitenkin nykyistä enemmän potilaan kotona tapahtuvassa auttamisessa, on puolestaan käsitystyypin E1, 2:n ydinsisältö.
Tämän kategorian sisältämää ideaa kuvataan yhdysvaltalaisen esikuvan mukaiseksi. Työntekijät on palkattu auttamaan mielenterveyspotilaita heidän kotonaan tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Kotona tapahtuvaa hoitoa perustelee seuraavassa työntekijä, joka tätä
ennen on kertonut, kuinka ei ole montakaan vuotta siitä, kun hän itse suhtautui varauksella
sairaalapaikkojen vähentämisen onnistumiseen. Onnistunut muutos on muuttanut hänen
käsityksiään.
SK: Tuosta päästäänkin sitte seuraavaan teemaan elikkä minkalainen on sinun mielestä
hyvään mielenterveystyöhön liittyvä palvelujärjestelmä?
H7: Et siis tavallaan taataan sen sosiaalisen verkoston säilyminen. ... Et sen takia minä en
sitä sairaalahoitoo. Perustelin, että minkä takia niinku avohoidon pitäs pyrkiä niiinku mahollisimman hyvin tai kotisairaanhoitoo. Tavallaan psykiatrista kotisairaanhoitoo, että ei ihminen sairaalaan. Miksi ei sinne? Ei sairaala oo mikkään peikko sinänsä. Siellä on hyvä hoito
ja, mutta jos sen seuraus on se, että se rapauttaa sen sosiaalisen verkoston, niin sitä ei hoidolla enää pysty kovin helpolla paikkaamaan.

Kategoriassa E2 hyvän mielenterveystyön katsotaan edellyttävän monia eri asioita: henkilökunnan monitieteellistä peruskoulutusta, jatkuvaa täydennyskoulutusta, moniammatillisesti toteutettua hoitoprosessia sekä työnohjausta.
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Tiimityöskentelyä perustellaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden eduilla. Asiakkaiden ongelmien tarkastelu monipuolistuu, ja työntekijät jaksavat vaativassa työssään paremmin, kun työtä tehdään pareittain tai tiimissä.
SK: Sää mainitsit tässä aikasemmin tään teijän parityöskentelyn ja myös tään moniammatillisuuden. Kertositko niistä tarkemmin suhteessa hyvään mielenterveystyöhön.
H14: Minusta se liittyy sillä tavalla, että eri ihmiset koulutuksensa puitteissa kattelee asioita
ehkä vähän eri näkökulmasta. Ja sillä tavalla sitten tuota niin yhdenlainen kertomus, kun se
esimerkiksi raportilla tai hoitosuunnitelmatilanteessa tai tällä tavalla niinku kerrottaan. Niin
eri, esimerkiksi toimintaterapeutti kuulee sen eri lailla kuin sosiaalityöntekijä tai jokkainen
ottaa siitä sitten sen omansa ja täydentää tai osaa kysyä ja miettiä ja pohtia asioita.

Olen muodostanut kategorian E2 alle kaksi alakategoriaa, koska aineiston perusteella
käsitys työntekijältä vaadittavista ominaisuuksista painottuu eri tavoin. E2,1:n mukaan
nimenomaan ammatillinen koulutus on edellytyksenä sille, että ylipäänsä pystyy auttamaan
potilaita. Ammatillinen koulutus on tarpeen kaikkien asiakkaiden auttamisessa, mutta sen
merkitys korostuu haasteellisia asiakkaita hoidettaessa. Heitä ovat esimerkiksi ne, jotka
tulevat mielenterveystoimistoon yleensä jonkun toisen kehotuksesta elämäntilanteessa,
jossa he oikeastaan ovat jo päättäneet lopettaa elämänsä. Työntekijällä tulee olla heidän
kanssaan yhtäältä vankka ammatillinen koulutus, toisaalta pitää uskaltaa luottaa intuitioonsa.
SK: Sinun arkesi on varmaan hyvin haasteellista, kun teet työtäsi niin, että sen asiakkaan
mukaan. Kaikki aistit valppaana ja keskittyä kuuntelemaan, että mikä sopii tälle ihmiselle ja
mille hänen kanssaan aletaan.
H2: Onhan se tavallaan niinki. Sitä niinku humpsahtaa sen asiakkaan asioihin ja siihen persoonaan. Että niinku löytää siitä ihmisestä sen jujun, että mistä niinku alkaa. ... Kyllä. Ei se
jos ihan noin vaan antaa mennä. ... Kyllä se on aina koottava se juttu. ... Siinä kait se varmaan tullee se koulutus sitte. Että pystyy sitte rajaamaan. Että pitäs sitä kuntouttavaa hoitoa
yllä. Että ei, ei mee siihen suohon mukkaan.

Alakategoria E2, 2:n mukaan hyvä mielenterveystyö hyvänä hoitona ei ole mahdollista
pelkän ammatillisen koulutuksen varassa. Kategoriassa korostetaan mielenterveystyön
luonnetta ihmistyönä ja asetetaan työntekijää koskevat vaatimukset tästä lähtökohdasta..
Olen erottanut tämän käsitystyypin omaksi alakategoriakseen, koska siinä kuvataan edellytyksinä seikkoja, joita ei voi samalla tavalla hankkia kuin ammatillista koulutusta. Tähän
käsitystyyppiin sisältyy nykyisen psykiatrisen hoitotyön koulutuksen kritiikkiä. Koulutus
on liian teoriapainotteista ja erillisen, työkokemuksen jälkeen suoritettavan erikoistumiskoulutuksen korvaaminen peruskoulutukseen sisältyvällä syventävällä opetuksella heikentää alalle tulevien osaamista. Kuitenkin koulutusjärjestelyistä riippumatta tässä käsitystyypissä korostetaan työntekijän persoonallisia ominaisuuksia.
SK: Ammatillisuus ei siis yksistään riitä. Mitä muuta katsot hyvän mielenterveystyön edellyttävän?

H5: Ja ennen kaikkea tietysti se, että on kiinnostunut tästä alasta ja tästä puolesta.
Että jos ihmisellä ei oo todellista motivaatiota tälle puolelle, niin sehän näkkyy
heti. Että se ei pelkästään riitä minun mielestä se ammatillisuus. ... Ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä ja kuunnellaan ja välitetään heistä ... kohdellaan vieläpä
empaattisestikkin.
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8.2.7 Työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat
ylätason kategoriat
Olen muodostanut työntekijöiden hyvää mielenterveystyötä koskevia käsityksiä asiakokonaisuuksittain kuvaavista kategorioista ylätason kategoriat käyttäen samoja periaatteita,
mitä käytin muodostaessani asiakasaineiston yläkategoriat (kts. luku 7.5). Ylätason kategoriat muodostavat hyvää mielenterveystyötä korjaavana työnä kuvaavat, toisiinsa horisontaalisessa suhteessa olevat neljä eri kategoriaa. Olen muodostanut ylätason kategoriat
yhdistelemällä työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä asiakokonaisuuksittain kuvaavia kategorioita (luvut 8.2.1.-8.2.6). Ylätason kategoriat H3–H6 kuvaavat henkilökunnan erilaista käsitystä siitä, mikä on olennaista hyvässä korjaavassa mielenterveystyössä.
Kategorioiden suhde horisontaalinen
Ylätason
kategoria H3

Ylätason
kategoria H4

Ylätason
kategoria H5

Ylätason
kategoria H6

Hyvä mielenterveystyö luottamuksellisena
hoitosuhteena:

Hyvä mielenterveystyö kokonaisvaltaisena
potilaan elämäntilanteen järjestämisenä:

Hyvä mielenterveystyö sovittujen
hoito-ohjelmien
toteuttamisena:

Hyvä mielenterveystyö terapiana:

kategoriat P4, S2,
T1, T7, L1.

kategoriat S2, P4, O3,
T2, T3, T4, L2, L3, L5.

kategoriat S2, P1, P4,
D1, T5.

alakategoriat S2, 2
ja S2, 3.

alakategoria S2,1.

kategoriat S2, P2, P3,
O2, O3, T6, T7, L3, L4.
alakategoriat S2,1,
S2,3.

Kuvio 16. Työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat ylätason kategoriat.

Ylätason kategoria H3:n mukaan hyvä mielenterveystyö toteutuu ennen kaikkea luottamuksellisena hoitosuhteena. Käytettävällä menetelmällä ei ole niinkään merkitystä. Tärkeintä on, että työntekijä tarjoutuu asiakkaansa kuuntelijaksi. Hoito suunnitellaan potilaan
ehdoilla, koska hän päättää mistä asioista keskustellaan. Tämän käsitystyypin mukaan
hyvän mielenterveystyön tulos ilmenee potilaan vahvistumisena. Vahvistuminen merkitsee
kykyä aiempaa itsenäisempään ongelmanratkaisuun.
Ylätason kategoriassa H4 hyvä mielenterveystyö kokonaisvaltaisena potilaan elämäntilanteen auttamisena sisältää hoitosuhteen lisäksi myös yhteydenpitämistä useihiin muihin
tahoihin. Vaikka mielenterveystyö onkin hallinnollisesti erikoissairaanhoitoa, siihen kuuluu kaikki se yhteistyö, jonka avulla asiakkkaan elämäntilannetta pyritään mahdollisimman
kattavasti muuttamaan paremmaksi. Kategorian mukaan perusteellinen asiakkaan elämäntilanteen arviointi moniammatillisen työryhmän toimesta on välttämätöntä ennen kuin
hoito voi alkaa. Hyvää mielenterveystyötä toteuttaessaan työntekijät pitävät yhteyttä eri
tahoihin joko asiakkaan kanssa yhdessä tai hänen puolestaan. Työntekijät voivat toimia
myös asiakkaan tukijoina erilaisissa yhteistyöneuvotteluissa. Elämäntilanteen parantamiseksi työntekijät tekevät myös kotikäyntejä. Tätä perustellaan toisaalta sillä, että näin he
saavat realistisen käsityksen asiakkaan toimintakyvystä ja toisaalta sillä, että he voivat eri
tavoin olla asiakkaan apuna ja harjoitella yhdessä hänen kanssaan taitoja, joita asiakas tar-
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vitsee voidakseen elää itselleen hyvää elämää. Hyvän elämän ohella tämän käsitystyypin
mukaisia hyvän mielenterveystyön tuloksia ovat asiakkaan selviytyminen yhteiskunnassa
niistä erilaisista rooleista, joita itsekullakin on.
Ylätason kategoria H5 puolestaan eroaa selkeästi muista kategorioista, koska kyseisen
käsitystyypin mukaan hyvä mielenterveystyö on erilaisten hoito-ohjelmien toteuttamista.
Jotta hoito-ohjelmaa voidaan toteuttaa, potilaan tai asiakkaan tilanne tulee arvioida huolellisesti ja hänelle tulee asettaa psykiatrinen diagnoosi. Diagnoosi ohjaa osaltaan mitä
hoito-ohjelmaa lähdetään toteuttamaan. Tämän kategorian mukaan diagnoosi ohjaa hoitoa
vain osaltaan. Psykiatriseen diagnoosiin perustuvat hoito-ohjelmat esitetään asiakkaalle, ja
asiakas itse lopulta päättää mihin suuntaan hoitoa lähdetään toteuttamaan. Hoito-ohjelman
toteuttaminen merkitsee erilaisten psykoterapiamuotojen ja lääkehoidon toteuttamista.
Ylätason kategoriassa H6 hyvä mielenterveystyö toteutuu myös hoitosuhteena asiakkaaseen ja yhteistyösuhteena hänen läheisiinsä. Erona muihin käsitystyyppeihin on kuitenkin se, että työntekijä toteuttaa joko jotain tiettyä psykoterapiamenetelmää tai ns. integroitua psykoterapiaa asiakkaan tai potilaan oireiden perusteella. Olennainen painotus tässä
kategoriassa on asiakaan omalla työskentelyllä muutoksen aikaansaamiseksi. Työntekijä
toimii taustatukena tarjoten asiakkaalle erilaisia konkreettisia apukeinoja, joiden avulla
asiakas itse voi työstää ongelmallisia asioitaan parempaan suuntaan.

9 Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista ja hyvän
mielenterveystyön kriteerit
Tutkimuksessani mielenkiintoni kohteena olivat mielenterveystoimiston asiakkaiden ja
työntekijöiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä. Hankkimieni haastatteluaineistojen
analyysin perusteella esitän tässä luvussa tutkimustulokseni kokoavasti.
Tutkimuksessani mukana olleet asiakkaat kuvaavat käsityksiään hyvästä mielenterveystyöstä erilaisina odotuksina omasta päätösvallastaan yhteistyössä työntekijöiden kanssa,
erilaisina käsityksinä siitä, miten asiakkaita voidaan auttaa sekä, millä tavalla mielenterveyspalvelut tulee organisoida, jotta ne vastaavat asiakkaiden ongelmien luonnetta. Näihin
asiakokonaisuuksiin liittyvien erilaisia käsityksiä kuvaavien kategorioiden perusteella olen
muodostanut kaksi toisiinsa horisontaalisessa suhteessa olevaa ylätason kategoriaa, jotka
yleisemmällä tasolla selittävät hyvää mielenterveytyötä koskevia erilaisia käsityksiä. Ylätason kategorian H1 ydinsisältönä on asiakkaiden käsitys siitä, että hyvä mielenterveystyö
on ammattitaitoisten työntekijöiden toteuttamaa auttamistyötä, jossa asiakkaita autetaan
keskustelujen ja lääkehoidon avulla sekä jakamalla perheenjäsenille tietoa mielenterveysongelmista. Ylätason kategorian H2 ydinsisältönä on asiakkaiden käsitys hyvästä mielenterveystyöstä toimintana, jossa mielenterveydellisistä vaikeuksista kärsivät auttavat toisiaan keskinäisen yhteistoiminnan avulla. Auttaminen tapahtuu kokemusten jakamisena tai
toiminnallisena yhteistyönä retkillä ja työtoiminnassa.
Olen laatinut asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä koskevien ylätason
kategorioiden perusteella seuraavat hyvää mielenterveystyötä koskevat kriteerit. Kriteerillä
tarkoitan tässä yhteydessä tuntomerkkiä, tunnusmerkkiä, ratkaisevaa ja muista erottavaa
ominaisuutta, arviointiperustetta (ks. s.v. kriteeri esim. Suomen kielen perussanakirja 1990;
Ikola 1992; Facta 2001). Käytän hoitotieteellistä käsitteistöä ja kiinnitän huomiota kategorioiden sisältöön, toisin sanoen en erottele kriteereitä pelkästään tutkimuksessa mukana
olleiden käyttämien käsitteiden perusteella, jos asiasisältö kategorioissa on tulkintani
mukaan sama. Kriteerit kuvaavat käsitystä hyvästä mielenterveystyöstä, ja hyvän määritteleminen edellyttää arvoperustan määrittämistä (Teräväinen 1990, 125). Näin ollen liitän
kriteereihin tulkintani niiden arvoperustasta, siitä minkä arvojen, arvostusten ja ihanteiden
perusteella hyvä kulloinkin määrittyy.
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Ylätason kategoria H1:n perusteella hyvää mielenterveystyötä kuvaavat seuraavat kriteerit:
1. Hoidosta päätetään potilaan haluamalla tavalla. Päätöksenteko koskee käyntitiheyttä,
hoitavaa työntekijää, keskustelunaiheita ja sovellettavaa tai sovellettavia hoitomenetelmiä. Asiakkaat kuvaavat odotuksiaan omista vaikutusmahdollisuuksistaan päätöksenteossa kolmella eri tavalla: potilas tekee hoitoaan koskevat päätökset itse, päätökset tehdään yhteistyössä potilaan ja työntekijän kesken tai potilas jättää päätöksenteon
henkilökunnalle.
2. Kaikilla asiakkailla on mahdollisuus keskusteluihin saman työntekijän kanssa koko
hoitojaksonsa ajan. Käyntitiheys voi vaihdella hoidon eri vaiheissa asiakkaan niin
halutessa.
3. Asiakas kokee yhteistyösuhteen työntekijän kanssa toimivaksi.
4. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus vaihtaa hoitavaa työntekijää.
5. Asiakkaalle järjestetään hoitosuhteen lisäksi muita auttamismuotoja hänen niin halutessaan. Muut auttamismenetelmät voivat olla lääkehoitoa tai luonteeltaan informatiivisia perhetapaamisia.
6. Työntekijät suhtautuvat asiakkaisiin arvostaen, kunnioittaen ja heidän ihmisarvonsa
säilyttäen.
7. Asiakas voi luottaa siihen, että työntekijät ovat ammattitaitoisia. Ammattitaito ilmenee kykynä ja haluna säilyttää auttamissuhteen ammatillinen luonne, taitona toimia
erilaisissa tilanteissa potilaan psyykkinen vointi huomioiden ja asiakaslähtöisyytenä
päätettäessä sovellettavasta psykoterapiamenetelmästä.
8. Mielenterveyspalvelut järjestetään siten, että asiakkailla on mahdollisuus saada kaikki
mielenterveydellisten ongelmiensa vuoksi tarpeellisena pitämänsä apu yhdestä toimipisteestä.
9. Apua on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina, ja palveluihin voi hakeutua ilman
lähetettä.
10. Asiakas pääsee hoitoon mahdollisimman pian yhteydenottonsa jälkeen.
11. Tarjolla on myös yö- ja päiväsairaalatoimintaa sekä mahdollisuus asteittaiseen osastohoidon päättämiseen.
12. Hoitavan työntekijän ollesa poissa asiakkaalle järjestetään sijaisjärjestelyin mahdollisuus käynteihin.
13. Työntekijät ovat päivittäin tavattavissa puhelimitse ennalta ilmoitettuna aikana.
14. Kaikki vastaanottokäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, ja muista palveluista peritään asiakkaan maksukykyä vastaava korvaus.
15. Asiakas kokee saaneensa itselleen apua palveluista.
Kriteereiden arvoperusta: ihmisarvo, potilaan itsemääräämisoikeus, hoidon tarpeenmukaisuus, ammattitaito, moniammatillisuus, vastaavuus asiakkaiden maksukykyyn, hoitosuhteen jatkuvuus ja vuorovaikutussuhde sinänsä sekä subjektiivinen hyödyn kokeminen.
Ylätason kategorian H2:n perusteella hyvää mielenterveystyötä asiakkaiden käsityksinä kuvaavat seuraavat kriteerit:
1. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua vertaistukitoimintaan, joka sisällöltään vastaa
hänen tarpeitaan ja toiveitaan.
2. Ammatilliset työntekijät suhtautuvat asiakkaisiin arvostaen, kunnioittaen ja heidän
ihmisarvonsa säilyttäen.
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Kriteereiden arvoperusta: ihmisarvo, kokemustieto ja hoidon tarpeenmukaisuus.
Työntekijät kuvaavat käsitystään hyvästä mielenterveystyöstä tarkastelemalla hyvän
mielenterveystyön sisältöä ja edellytyksiä sekä sen toteuttamista hoidollisen päätöksentekoprosessin mukaan etenevänä toimintana. Mielenterveystyön sisältöä koskevia käsityksiä
kuvaavat kategoriat, joiden mukaan mielenterveystyö sisältää ehkäisevän ja korjaavan työn
tai pelkästään korjaavan työn. Käsityksiä hyvän mielenterveystyön edellytyksistä kuvaavat
samoin kaksi kategoriaa, joissa edellytyksinä tarkastellaan yhtäältä koulutusta, työnohjausta ja tiimityöskentelyä ja toisaalta mielenterveystyön avohoitokeskeistä ja porrasteisesti
toimivaa palvelujärjestelmää. Korjaavaa mielenterveystyötä koskevista käsityksistä olen
muodostanut neljä ylätason kategoriaa, joissa kussakin ymmärretään eri tavoin se, mikä on
olennaista hyvässä mielenterveystyössä. Nämä ylätason kategoriat kuvaavat käsityksiä,
joiden mukaan olennaista on asiakaslähtöisesti etenevä hoitosuhdetyöskentely tai asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen parantaminen tai sovittujen hoito-ohjelmien
toteuttaminen tai psykoterapian toteuttaminen. Työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavien kategorioiden ja ylätason kategorioiden perusteella olen laatinut
seuraavat kriteerit ja hahmotellut niihin liittyvän arvoperustan. Esitän ensin ne ylätason
kategorioihin liittyvät kriteerit, jotka ovat ominaisia vain kyseiselle käsitystyypille.
Ylätason kategoriaan H3 liittyvät kriteerit ovat seuraavat::
1. Työntekijä on asiakkaan käytettävissä kuuntelijana.
2. Hoitosuhde etenee potilaan esille ottamien aiheiden mukaisesti.
3. Hoitosuhde on potilaan kokemana tuloksellinen niin yksittäisen käyntikerran, koko
hoitojakson kuin hoidon jälkeisen arvioinninkin perusteella. Tuloksellisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä potilaan vahvistumista. Vahvistuminen puolestaan ilmenee
aiempaa parempana ongelmanratkaisukykynä.
Kriteereiden arvoperusta: potilaslähtöisyys, hetkessä mukana oleminen, ongelmanratkaisukyky, luottamuksellisuus.
Ylätason kategoriaan H4 liittyvät kriteerit ovat seuraavat:
1. Potilaan hoito perustuu moniammatillisen työryhmän laatimaan, potilaan elämäntilanteen kartoituksen sisältävään suunnitelmaan.
2. Potilaalla on mahdollisuus kahdenkeskiseen hoitosuhteeseen työntekijän kanssa.
3. Hoitosuhteessa hyödynnetään koordinoidusti myös yhteistyötahojen potilaalle tarjoamaa apua. Työntekijä toimii koordinaattorina ja voi tarvittaessa olla potilaan tukena
erilaisissa yhteistyöneuvotteluissa ja myös potilaan kotona auttamassa häntä.
Kriteereiden arvoperusta: suunnitelmallisuus, potilaskeskeisyys ja hoidon tarpeenmukaisuus.
Ylätason kategoriaan H5 perusteella olen laatinut seuraavat hyvää mielenterveystyötä
kuvaavat kriteerit
1. Potilaan hoito perustuu moniammatillisen työryhmän laatimaan, potilaan elämäntilanteen kartoituksen sisältävään suunnitelmaan.
2. Potilaan hoito perustuu hänestä tehtyyn mahdollisimman oikeaan diagnoosiin.
3. Potilaalle esitellään diagnoosin mukaiset hoito-ohjelmat.
4. Potilas itse tekee viime kädessä päätöksen siitä, mihin suuntaan hoitoa aletaan toteuttaa.
5. Potilas kokee hyötyneensä hoidosta.
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Kriteereiden arvoperusta: suunnitelmallisuus, hoidon tuloksellisuus, potilaslähtöisyys.
Ylätason kategorian H6 perusteella esitän seuraavat hyvää mielenterveystyötä kuvaavat kriteerit:
1. Potilaan hoito perustuu moniammatillisen työryhmän laatimaan, potilaan elämäntilanteen kartoituksen sisältävään suunnitelmaan. Tämän käsitystyypin mukaan suunnitelma sisältää potilaan oireiden ja voimavarojen määrittämisen sekä hänen toivomansa muutoksen kartoittamisen.
2. Potilaalla on mahdollisuus tarpeitansa vastaavaan psykoterapiaan tai psykoterapiaan,
jossa integroidaan eri psykoterapiamuotoja toisiinsa.
3. Potilaalla on mahdollisuus hoitosuhteeseen, jossa työntekijä taustatukena toimien auttaa potilasta työskentelemään ongelmiensa voittamiseksi.
Kriteereiden arvoperusta: tarpeenmukaisuus, tuloksellisuus, kokemustieto ja potilaslähtöisyys.
Muut työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat kriteerit esitän
selkeyden vuoksi asiakokonaisuuksittain.
Asiakokonaisuus 1. Potilaan tai asiakkaan osallistuminen hoitosuunnitelmaneuvotteluun
Kriteeri 1. Potilas voi halutessaan osallistua hoitosuunnitelmaneuvotteluun.
Kriteeri 2. Potilas ja hänen läheisensä voivat halutessaan osallistua hoitosuunnitelmaneuvotteluun.
Kriteeri 3. Työryhmä laatii suunnitelman potilaan hoidosta kuultuaan potilasta.
Arvoperusta: kokemustiedon ja asiakaslähtöisyyden arvostaminen (kriteerit 1 ja 2), professionaalisen tiedon arvostaminen (kriteeri 3).
Asiakokonaisuus 2. Diagnoosin asettaminen
Kriteeri 1. Diagnoosi on asetettava huolella, koska se ohjaa potilaan hoitoa.
Kriteeri 2. Diagnoosi on asetettava huolella, koska se vaikuttaa potilaan yhteiskunnalta
saamiin etuuksiin.
Kriteeri 3. Potilaalle tulee kertoa hänelle asetettu diagnoosi, jotta hän voi ottaa sen huomioon elämässään.
Arvoperusta: lääketieteellinen ja professionaalinen tieto sekä asiakkaan hyvä..
Asiakokonaisuus 3 : Mielenterveystyön palvelujärjestelmä
Kriteerit:
Kriteeri 1. Hoidon porrastus toimii.
Kriteeri 2. Mielenterveyspalveluissa toimii erilaisen koulutuksen saaneita järjestäytyneenä moniammatillisiin työryhmiin.
Kriteeri 3. Työntekijöillä on ammatillinen koulutus.
Kriteeri 4. Mielenterveystyössä työskentelevät ovat kiinnostuneita työstään.
Kriteeri 5. Potilaalla on mahdollisuus päästä halutessaan sairaalahoitoon. Sairaalan eri
osastoilla on selkeä työnjako, joka mahdollistaa eri ikäisten ja psyykkiseltä voinniltaan
erilaisten ihmisten hoitamisen eri osastoilla.
Kriteereiden arvoperusta: professionaalinen osaaminen, moniammatillisuus, tehokkuus
ja tarpeenmukaisuus.

10 Kategorioiden syventävä teoreettinen luonnehdinta
Fenomenografisen tutkimuksen tuloksina esitetään laadullisesti erilaisia käsityksiä kuvaavat kategoriat. Martonin (1986) ja Bowdenin (1995) mukaan fenomenografinen tutkimusprosessi päättyy tähän vaiheeseen. Tämä on ymmärrettävää ja perusteltua, koska lähestymistavan perusratkaisut on esitetty jo yli kolmekymmentä vuotta sitten lähinnä opetuksen
toteuttamista silmällä pitäen (Marton 1986). Opetustyössä on tärkeää tietää kunkin oppijan
käsitykset eikä teoreettisempi tarkastelu ole välttämätöntä. Nykyisin useat asiantuntijat
korostavat teorian merkitystä myös laadullisessa tutkimuksessa. Tämä käy ilmi muun
muassa Ahosen (1994) toteamuksesta, jonka mukaan kategorioiden teoreettisempi luonnehdinta kuuluu oleellisena osana fenomenografiseen tutkimukseen. Hän tosin ei perustele
kantaansa. DePoy ja Gitling (1998) puolestaan kuvaavat laadullisen tutkimuksen perustavoitteen olevan yksittäisten havaintojen tai osien suhteuttamisen kokonaisuuteen, jotta voidaan tehdä selkoa kokemuksen merkityksistä ja monista perspektiiveistä. Selkeimmin laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluvan tulosten teoreettisen tarkastelun ilmaisee Alasuutari (1993, 29, 223–227) todetessaan laadullisen tutkimuksen analyysin koostuvan
havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämisellä
hän tarkoittaa sitä, että aineistoa tarkastellaan kiinnittäen huomiota kyseisen tutkimuksen
tutkimustehtävien kannalta olennaiseen. Arvoituksen ratkaisemisessa on puolestaan kyse
siitä, että edellisessä vaiheessa tuotettuja havaintoja tulkitaan johtolankoina. Tässä vaiheessa hyödynnetään aikaisempaa kirjallisuutta.
Edellä kertomani perusteella tarkastelen tutkimukseni tuloksia aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimusten valossa. Olen jäsentänyt tarkastelun kolmeen eri asiakokonaisuuteen,
jotka sisältävät osittain tuloksina esittämäni kategoriat. Fenomenografisen lähestymistavan
mukaisesti käytän tarkastelusta nimitystä kategorioiden syventävä teoreettinen luonnehdinta.

119

10.1 Asiakkaiden odotukset omista vaikutusmahdollisuuksistaan,
työntekijöiden käsitykset hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistujista
sekä diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä
teoreettisesti luonnehdittuina
Olen muodostanut kolme kategoriaa kuvaamaan asiakkaiden odotuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan hyvässä mielenterveystyössä: asiakas itse tekee hoitoaan koskevat
päätökset, päätökset tehdään asiakkaan ja työntekijän yhteistyönä tai asiakas jättää päätöksenteon työntekijälle. Työntekijöiden käsityksiä hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistujista kuvaavat kategoriat, joiden mukaan asiakas on mukana hoitosuunnitelmaneuvottelussa, asiakas ja hänen omaisensa ovat mukana tai hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistuu
ainoastaan henkilökunta ja asiakkaan käsitykset välittyvät hoidosta vastaavan työntekijän
kautta. Diagnoosin merkitystä hyvässä mielenterveystyössä työntekijöiden käsityksinä
kuvaan viiden eri kategorian avulla: diagnoosi ohjaa osaltaan hoitoa, diagnoosi antaa suuntaviivoja hoidolle, mutta sen voi unohtaa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, diagnoosi
välittää tietoa ammattilaisten kesken, diagnoosi tarvitaan potilaspapereihin tai potilaan
tulee tietää diagnoosinsa.
Tarkastelen edellä luettelemiani kategorioita teoreettisesti sen mukaan, millaista ihmisen olemista maailmasssa ne ilmaisevat (vrt. Buber 1993), millaisen tiedon hyödyntämiseen ne viittaavat (vrt. Gadamer 1996) sekä millaista asiakkaiden osallistumista ne ilmaisevat (vrt. Goss & Miller 1995; Hickey & Kipping 1998; Hostick 1998).
Buber (1993; ks. myös Friedman 1998) esittää kuvauksen ihmisen kahdenlaisesta
perussuhteesta maailmaansa. Toisessa maailma kohdataan minä–sinä -muodossa ja toisessa
minä–se -muodossa. Minä–sinä suhteessa toinen ihminen kohdataan persoonana, syntyy
jotain yhteistä uutta ja ennalta-arvaamatonta. Minä–se-suhdetta Buber (1993) nimittää
monologiksi erotukseksi minä–sinä suhteen dialogista. Monologissa ihminen on toiselle
olemassa vain jonkin kohteena. Kaikki sosiaalinen elämä, josta on poistettu persoonallinen
yksilöllisyys, ilmentää monologia, samoin ihmisen kohtaaminen esimerkiksi tietyn sairauden tai vamman omaavana ihmisenä. Tämän tutkimuksen tuloksina esittämistäni kategorioista Buberin (1993) mainitsemaa monologia ilmentävät kategoriat, joiden mukaan asiakas
haluaa itse tehdä hoitoaan koskevat päätökset, asiakas ei ole läsnä hoitosuunnitelmaneuvottelussa ja diagnoosi ohjaa osaltaan hoitoa, sekä kategoria, jossa pidetään tärkeänä sitä, että
asiakas tietää diagnoosinsa. Dialogia tapana elää suhteessa maailmaan ilmentävät puolestaan kategoriat, joiden mukaan asiakas ja hänen omaisensa ovat läsnä neuvottelemassa hoitosuunnitelmasta. Dialogia perussuhteena maailmaan ilmaisevaksi voidaan tulkita myös
kategoriat, joiden mukaan päätöksenteossa yhdistyvät asiakkaan ja työntekijän tai asiakkaan, hänen omaistensa sekä työntekijöiden käsitykset.
Toisen näkökulman asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistoimintaan hoidon suunnittelussa tarjoaa siinä hyödynnettävän tiedon luonteen tarkastelu. Gadamer (1996) erottaa toisistaan kolme erilaista ihmisen ymmärtämisen tasoa. Ensimmäisellä tasolla toisen ihmisen
käyttäytymistä selitetään yleisellä tiedolla ihmisestä. Tätä Gadamer (1996) ei pidä interpersoonallisena ymmärtämisenä, koska siinä toinen ihminen nähdään objektina. Toisen tason
ymmärtämistä Gadamer (1996) kutsuu ainutlaatuisuudessa ymmärtämiseksi. Ajatuksena
on, että toista ihmistä voi ymmärtää täydellisesti. Tietyllä tavalla täydellisen ymmärtämisen
idea asettaa henkilöt suhteessa toisiinsa alisteiseen, ymmärtäjän ja ymmärretyn asemaan.
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Kolmatta ymmärtämisen tasoa kutsutaan avoimeksi, dialogiseksi ymmärtämiseksi. Dialogissa on kysymys keskustelusta, jossa kumpikin osapuoli kysyy ja vastaa ja yrittää ymmärtää toista. Dialogi voi johtaa siihen, että käsitys sekä itsestä että toisesta muuttuu. Tämän
tutkimuksen molempia aineistoja voidaan tarkastella Gadamerin (1996) ajatusten valossa.
Aineistoihin sisältyy viittauksia kaikkiin Gadamerin (1996) esittämiin ymmärtämisen
tasoihin. Yleisluontoisen tiedon riittävyyteen viittaavat kategoriat, joiden mukaan diagnoosi osaltaan ohjaa hoitoa ja asiakkaan on tärkeää tietää diagnoosinsa, sekä kategoria,
jonka mukaan työryhmä keskustelee potilaan hoitosuunnitelmasta ilman, että potilas on
läsnä. Väljästi tulkiten voisi myös ajatella, että asiakkaiden odotus omasta päätösvallasta,
jossa he itse tekevät hoitoaan koskevat päätökset, asettaa työntekijän objektin asemaan.
Gadamerin (1996) kuvaama toinen ymmärtämisen taso, ainutlaatuisuudessa ymmärtäminen, ilmenee asiakkaiden kuvatessa käsitystään omista vaikutusmahdollisuuksistaan luottamuksena työntekijän ammattitaitoon ja toiveena siitä, että työntekijä osaa kysyä häneltä
oikeat kysymykset ja osaa ottaa esille ne asiat, jotka pitää ottaa esille hänen auttamisekseen.
Kun asiakkaat kuvaavat oman päätösvallan olevan yhteistyötä työntekijän kanssa ja kun
työntekijöiden pitävät hyvään mielenterveystyöhön kuuluvana sitä, että asiakas on läsnä
hoitosuunnitelmaneuvottelussa, on puolestaan kyseessä Gadamerin (1996) mainitsema
avoin, dialoginen ymmärtäminen.
Kolmannen näkökulman asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistoimintaan tarjoaa sen tarkastelu potilaan osallistumista kuvaavien jatkumoiden avulla, joita useat hoitotieteen edustajat ovat esittäneet. Hickey ja Kipping (1998) esittelevät jatkumon, johon sisältyy kolme
erilaista osallistumisen muotoa. Toisessa ääripäässä valta päättää potilaan hoidosta on henkilökunnalla ja potilaalle annetaan informaatiota ja selostetaan asioita. Toisessa ääripäässä
potilas itse tekee hoitoaan koskevat päätökset ja päättää myös siitä, ketä muita henkilöitä
osallistuu päätöksentekoon. Valta on siirtynyt henkilökunnalta potilaalle. Ääripäiden väliin
jää päätöksentekovallan jakautuminen henkilökunnan ja potilaan kesken. Yhteisessä päätöksenteossa pyritään yhteisesti hyväksyttyyn päätökseen.
Goss ja Miller (1995) puolestaan kuvaavat potilaiden osallistumista viisitasoisen luokituksen avulla. Tasolla 1, jota kutsutaan suljetuksi malliksi, potilas ei voi lainkaan osallistua
hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Taso 2 on nimetty passiivisen osallistumisen tasoksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntijat keräävät epäsuoraa palautetta potilaiden mielipiteistä
esimerkiksi henkilökunnalta. Rajoitetussa kaksisuuntaisessa kommunikaatiossa eli tasolla
3 toimitaan edelleen organisaatiokeskeisesti, mutta potilailla on kuitenkin mahdollisuus
tuoda mielipiteensä esille. Päätöksentekoon osallistuu kuitenkin vain henkilökunta. Taso 4
on nimetty kuuntelemisen ja responssin tasoksi. Potilaan näkemykset muodostavat päätöksenteon perustan. Tasolla 5 ollaan tilanteessa, jossa potilas ja henkilökunta yhdessä tekevät
päätökset potilaan hoidosta.
Hostick (1998) laajentaa vuorovaikutusta ja vallan jakautumista koskevan tarkastelunsa
koskemaan väestön osallistumista terveydenhuoltoa koskevaan päätöksentekoon. Hänen
kuvauksensa on hienosäikeinen sisältäen kahdeksanportaisen asteikon ja kolme eri käsitettä. Nämä kolme käsitettä ovat osallistumattomuus, nimellinen osallistuminen ja kansalaisten päätösvalta. Nimellinen osallistuminen tarkoittaa tilannetta, jossa kansalaisia informoidaan ja konsultoidaan. Kansalaisten päätösvalta toteutuu silloin, kun asiakkaat voivat
olla mukana terveydenhuollon hallinto-organisaatiossa.
Tutkimukseni tulosten perusteella on vaikea hahmottaa työntekijöiden käsityksinä potilaan paikkaa edellä kuvatuilla jatkumoilla, koska toisissa kategorioissa korostetaan poti-
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laan mielipiteiden kuuntelemista ja kuitenkin yhtä lukuun ottamatta kaikissa kategorioissa
potilas osallistuu hoitoaan koskevaan päätöksentekoon vain välillisesti oman työntekijänsä
kautta. Tämän mukaisesti voisi tulkita potilaan osallistumisen sijoittuvan Hickeyn ja Kippingin (1998) jatkumolla luokkaan informointi ja asioiden selostaminen. Gossin ja Millerin
(1995) mukaan henkilökunnan käsitykset potilaan osallistumisesta hyvässä mielenterveystyössä sijoittuvat pääosin luokkaan rajoitettu kaksisuuntainen kommunikaatio tai kuunteleminen ja responssi sen mukaan miten henkilökunta todellisuudessa ottaa huomioon potilaan esittämät näkökohdat. Osallisuustasosta ei voitane puhua muulloin kuin jos potilas on
läsnä hoitoneuvottelussa.
Asiakkaat puolestaan kuvaavat käsitystään vaikutusmahdollisuuksistaan hyvässä mielenterveystyössä korostaen päätöksenteon hoidon toteuttamisesta kuuluvan joko täysin asiakkaalle itselleen tai täysin työntekijälle tai tapahtuvan asiakkaan ja työntekijän yhteistyönä. Ensin mainittu käsitystyyppi ilmentää selkeästi Hickeyn ja Kippingin (1998) esittämän jatkumon toista ääripäätä, jossa valta on siirtynyt henkilökunnalta asiakkaalle. Sama
kategoria ilmentää Gossin ja Millerin (1995) luokituksessa asiakkaiden odotusten vuorovaikutuksesta vastaavan kuuntelemisen ja responssin tasoa, joka tarkoittaa päätöksenteon
perustumista potilaan näkemyksiin. Erään käsitystyypin mukaan hyvää mielenterveystyötä
luonnehtii työntekijän ja asiakkaan yhteinen päätöksenteko eli edellä kuvatun jatkumon
osa, jota Hickey ja Kipping (1998) kutsuvat nimellä partnership, kumppanuus. Kyseinen
käsitystyyppi ilmentää myös tasoa 5 eli yhteistä päätöksentekoa Gossin ja Millerin (1995)
esittämässä luokituksessa.
Kokoavasti esitän taulukossa 1 ne käsitteet, joilla asiakkaiden odotuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja työntekijöiden käsityksiä hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistujista sekä diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä voidaan teoreettisesti
luonnehtia.
Taulukko 1. Asiakkaiden odotukset omista vaikutusmahdollisuuksistaan hyvässä mielenterveystyössä teoreettisesti luonnehdittuina.
Teoreettinen luonnehdinta

Lähde

mologi, dialogi

Buber 1994

yleinen tieto ihmisestä riittää, ainutlaatuisuudessa ymmärtäminen,
avoin, dialoginen ymmärtäminen

Gadamer 1996

kuunteleminen ja responssi, yhteinen päätöksenteko

Goss & Miller 1995

valta on siirtynyt asiakkaalle, kumppanuus

Hickey & Kipping 1998

Taulukko 2. Työntekijöiden käsitykset hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistujista sekä
diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä teoreettisesti luonnehdittuina.
Teoreettinen luonnehdinta

Lähde

monologi, dialogi

Buber 1993

yleisluontoinen tieto ihmisestä riittää, avoin dialoginen ymmrtäminen

Gadamer 1996

informointi ja asioiden selostaminen

Hickey & Kipping 1998

rajoitettu kaksisuuntainen kommunikaatio/ kuunteleminen ja responssi

Goos & Miller 1995
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10.2 Työntekijöiden hyvän mielenterveystyön tavoitteita ja tulosta
koskevat käsitykset teoreettisesti luonnehdittuina
Tutkimuksen tuloksina esittämissäni kategorioissa työntekijät kuvaavat käsitystään mielenterveystyön tavoitteista muutoksena, selviytymisenä ja mielekkäänä elämänä. Hyvän
mielenterveystyön tulosta työntekijät puolestaan kuvaavat helpotuksen tunteena, mielenterveytenä, sopeutumisena, selviytymisenä ja muutoksena. Seuraavassa tarkastelen näitä
tuloksia teoreettisesti erilaisten terveysmääritelmien avulla.
Hoitotieteessä on luovuttu terveyden määrittelemisestä sairauden puuttumisena (Krause
& Salo 1992, 122), ja terveyttä on määritelty muun muassa positiivisena terveytenä, hyvinvointina ja toimintakykynä, jatkumona terveydestä sairauteen sekä kokonaisvaltaisena terveytenä (Janhonen ym. 1992, 34–44; ks. myös Leddy & Pepper 1985, 157–160). Positiivisella terveydellä ymmärretään yleisimmin WHO:n esittämää määritelmää terveydestä täydellisenä hyvinvoinnin tilana. Terveys hyvinvointina ilmauksella halutaan korostaa koettua
kokonaisvaltaista myönteisyyden sävyttämää olotilaa, ja terveys toimintakykynä merkitsee
kuntoisuutta ja riittäviä voimavaroja. Terveys–sairaus-jatkumo-ajattelutapa asettaa terveyden ja sairauden toistensa ääripäiksi, mutta korostaa samalla olevan olemassa monenlaista
terveyttä (ks. esim. Leddy & Pepper 1985, 159). Kokonaisvaltaisen terveyden Leddy ja
Pepper (1985, 158–159) määrittelevät ihmistä koskevaksi päämääräksi ja prosessiksi, joita
luonnehtivat myönteinen muutos ja voimavarojen vahvistaminen.
Tämän tutkimuksen tuloksina esittämäni käsitystyypit, joiden mukaan hyvän mielenterveystyön tavoitteena ja tuloksena ovat selviytyminen, sopeutuminen ja mielenterveys,
ilmentävät selkeästi terveyttä toimintakykynä, kun toimintakyky ymmärretään siten kuin
esimerkiksi Janhonen ym. (1992) ovat sen kuvanneet. Yhden hyvän mielenterveystyön
tavoitetta ja tulosta kuvaavan kategorian olen nimennyt saadaan aikaan jokin muutos.
Tämä käsitystyyppi ilmentää Leddyn ja Pepperin (1985, 158–159) esittämää näkemystä
holistisesta terveydestä. Tällöin on huomattava, että kategorian käsite muutos ei välttämättä
viittaa muutokseen asiakkaan terveydentilassa vaan enemmänkin hänen ajattelutavassaan
ja ulkoisissa voimavaroissaan. Terveyttä hyvinvointina (Leddy & Pepper 1985, 158–159)
ilmentää puolestaan kategoria, jonka mukaan hyvän mielenterveystyön tavoitteena on se,
että potilas voisi elää mielekästä elämää.
Toisentyyppisen tavan tarkastella hyvän mielenterveystyön tuloksia kuvaavia kategorioita tarjoaa Smithin jo vuonna 1981 esittämä analyysi hoitotieteen terveyskäsityksistä.
Smith (1981) luokittelee ne eudaimonistisiin, adaptiivisiin, roolin hallintaa korostaviin
sekä kliinisiin. Eudaimonistisissa terveyskäsityksissä terveys ymmärretään ihmisen mahdollisuuksien realisoitumisena. Adaptiivisten terveyskäsitysten ydinsisältönä on ajatus terveydestä kykynä tehokkaaseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa, ja kliinisissä terveysmääritelmissä terveys ymmärretään oireiden puuttumisena. Terveys roolinhallintana
tarkoittaa yksilöiden kykyä toimia erilaisissa rooleissaan yhteisön odottamalla tavalla.
Tässä tutkimuksessa sekä tavoitetta että tulosta kuvaava kategoria ”saadaan aikaan jokin
muutos” on samansisältöinen kuin eudaimonistiset terveyskäsitykset. Sopeutuminen ja selviytyminen sekä tunteenomainen helpotus -kategoria ilmentävät puolestaan sekä adaptiivisia että roolinhallintaa korostavia terveyskäsityksiä.
Mielenkiintoisella tavalla myös psykiatrian piirissä on määritelty terveyttä muuna kuin
sairauden puuttumisena. Näistä ovat esimerkkejä jo klassikoksi muodostunut Jahodan
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(1958) kuvaus positiivisesta mielenterveydestä sekä Nordenfeltin (2000) esittämä holistisen terveyden määritelmä. Tutkimuksessani esitän tutkimustuloksina kategoriat, joiden
mukaan hyvän mielenterveystyön tavoite ja tulos voidaan ilmaista mielenterveytenä, mielekkäänä elämänä, selviytymisenä, sopeutumisena ja aikaansaatuna muutoksena. Kaikki
nämä käsitystyypit ovat sisällöllisesti samankaltaisia Jahodan (1958) esittämän positiivista
mielenterveyttä arjen hallintana kuvaavan käsityksen kanssa. Muut positiivisen mielenterveyden kriteerit – asennnoituminen itseen, kasvu, kehitys ja itsensätoteuttaminen sekä
integriteetti, autonomia ja realistinen käsitys todellisuudesta – eivät ainakaan selkeästi tule
esille tässä tutkimuksessa. Ympäristön hallinnan Jahoda (1958, 53) selostaa kahdella käsitteellä: onnistuminen ja adaptaatio. Yksityiskohtaisesti mielenterveys ympäristön hallintana
ilmenee kykynä rakastaa, tehdä työtä ja virkistyä voimavaroja uusintaen. Edelleen sillä tarkoitetaan kykyä iänmukaisiin, molemmin puolin tyydyttäviin ihmissuhteisiin sekä kykyä
toimia sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla eri tilanteissa. Mielenterveyden kriteereitä ovat
myös kyky sopeutua ja toisaalta kyky saada aikaan muutoksia epätyydyttävässä tilanteessa
sekä kyky tehokkaaseen ongelmanratkaisuun.
Toinen psykiatrian asiantuntija, Nordenfelt (2000: ks. myös Tengland 1998, 136–139)
esittelee holistiseksi nimeämänsä terveyden määritelmän vastakohtana medikalistiselle terveysmääritelmälle. Medikalistisesti terveys määritellään oireiden puuttumisena. Holistisesti ymmärrettynä terveys on joko manifestia tai potentiaalista kykyä realisoida elämässään päämääriä, jotka mahdollistavat vähintään minimaalisen onnellisuuden. Kaikki tämän
tutkimuksen tuloksina esittämäni hyvän mielenterveystyön tuloksia kuvaavat käsitystyypit
voidaan jollain tavalla tulkita ilmentävän tätä holistista terveyskäsitystä. Työntekijät eivät
sinänsä käytä onnellisuuden käsitettä, mutta he ilmaisevat tulkintani mukaan samaa käsitteellä mielekäs elämä. Kyky realisoida päämääriä puolestaan tarkoittaa tulkintani mukaan
samaa kuin tässä tutkimuksessa työntekijöiden käyttämät ilmaisut selviytyminen, toimintakyky yksilöllisesti hyvälle tasolle sekä kyky muutoksen aikaansaamiseen.
Taulukkoon 3 olen koonnut työntekijöiden hyvän mielenterveystyön tavoitteita ja
tulosta koskevien käsitysten teoreettisen luonnehdinnan.
Taulukko 3. Työntekijöiden hyvän mielenterveystyön tavoitteita ja tulosta koskevat käsitykset teoreettisesti luonnehdittuina.
Teoreettinen luonnehdinta

Lähde

terveys toimintakykynä

Janhonen ym. 1992

holistinen terveys

Leddy 6 Pepper 1985

eudaimonistinen terveyskäsitys, adaptaatiota ja roolinhallintaa
korostava terveyskäsitys

Smith 1981

arjen hallintana ymmärretty positiivinen mielenterveys

Jahoda 1958

holistinen terveyskäsitys

Nordenfelt 2000

124

10.3 Asiakkaiden käsitykset auttavasta toiminnasta hyvässä
mielenterveystyössä sekä työntekijöiden käsitykset hoidon tarpeen
määrittämisestä ja hyvän mielenterveystyön toteuttamisesta
teoreettisesti luonnehdittuina
Tarkastelen tässä luvussa asiakkaiden käsityksiä sekä siitä mikä heitä auttaa että siitä millaista on potilaiden ongelmien luonnetta vastaava mielenterveystyö. Asiakkaiden käsityksiä auttavasta toiminnasta hyvässä mielenterveystyössä kuvaavat kategoriat, joissa ydinsisältönä on keskustelu työntekijän kanssa, lääkehoito joko tärkeimpänä auttavavana tekijänä
tai keskustelujen mahdollistajana, sosiaalinen tuki, mielekäs toiminta ja perheen informointi. Potilaiden ongelmien luonnetta vastaava palvelujärjestelmä voi olla perinteinen
työparityöskentelyyn perustuva, moniammatillisuuteen perustuva tai järjestelmä, jossa
sosiaalisen asiantuntemusta edustaa mielenterveystoimistossa työskentelevä sosiaalityöntekijä.
Toisena asiakokonaisuutena tarkastelen tässä luvussa työntekijöiden käsityksiä hoidon
tarpeen määrittämisestä sekä hyvän mielenterveystyön toteuttamisesta. Työntekijät kuvaavat hoidon tarpeen määrittämisessä olevan kyse potilaan oireiden ja ongelmien sekä toisaalta potilaan oireiden ja voimavarojen kartoittamisesta. Hoidon tarpeen määrittäminen
voi työntekijöiden käsityksen mukaan tarkoittaa myös potilaan toiveiden tai potilaan toivoman muutoksen kartoittamista. Työntekijät kuvaavat hyvän mielenterveystyön toteuttamista hoitosuhdetyöskentelynä, kokonaisvaltaisena hoitotyönä, kokonaisvaltaisena elämäntilanteen järjestämisenä, toimintakyvyn saamisena asiakkaalle ominaiselle tasolle,
sovittujen ohjelmien toteuttamisena, integroituna psykoterapiana ja asiakkaan auttamisena
tekemään työtä itsensä kanssa.
Luonnehdin mainitsemiani sekä asiakkaiden että työntekijöiden käsityksiä kuvaavia
kategorioita teoreettisesti erilaisten ihmiskäsitysten, asiakkuutta kuvaavien käsitteiden
sekä mielenterveystyön mallien, hoitotyön teoreettisten perspektiivien, hoitotyön olemusta
kuvaavien määritelmien, voimaantumisen eri muotojen sekä eri ammattiryhmien toiminnan funktioiden kuvausten avulla.
Hoitotieteessä on pyrkimys sitoutua yhteen ihmiskäsitykseen (Thorne et al. 1998). Psykologiassa tukeudutaan sen sijaan useisiin eri ihmiskäsityksiin, joissa kussakin ihmistä tarkastellaan tietystä näkökulmasta, mutta ihmisen ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti pidetään silti tärkeänä. Psykologisia ihmiskäsityksiä ovat muun muassa ihmistä ärsykkeisiin
reagoivana olentona tarkasteleva behavioristinen ihmiskäsitys, keskeisen huomionsa ihmiseen tietoa käsittelevänä olentona kiinnittävä konstruktivistinen ihmiskäsitys, ihmistä
kehittyvänä, tavoitteita asettavana ja hyvään pyrkivänä tarkasteleva humanistinen ihmiskäsitys sekä ihmisen persoonallisuuden eri piirteitä kuvaava piirreteoreettinen ihmiskäsitys.
(Ks. esim. Salo 1996.)
Hyvässä mielenterveystyössä on tärkeää työntekijöiden käsityksen mukaan kartoittaa
ongelmien lisäksi myös potilaan voimavaroja, kuunnella potilasta ja selvittää oireet ja
ongelmat potilaan itsensä kokemana, ottaa huomioon hänen toiveensa ja kartoittaa mitä
muutoksia potilas haluaa elämässään tapahtuvan. Kaikki nämä käsitystyypit ilmentävät
humanistisena psykologiana (Rauhala 1990; kts. myös Salo 1996; Chriswell 2000) tunnetun psykologian suuntauksen mukaista käsitystä ihmisestä.
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Rauhala (1990) esittelee psykologian ihmiskäsityksen, jonka hän nimeää holistiseksi.
Hänen mukaansa ihminen todellistuu ainakin kehollisena, tajunnallisena ja situationaalisena olentona. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tajunnan kautta ihmiseen vaikuttaminen korostuu työntekijöiden kuvatessa hyvän mielenterveystyön toteuttamista hoitosuhteena sekä eri psykoterapiamuotojen toteuttamisena. Kategoria, jonka mukaan hyvää mielenterveystyötä on ihmisen elämäntilanteen järjestäminen, korostaa ihmiskäsitystä, jonka
mukaan ihmisen todellistuu situationaalisena olentona. Rauhalan (1990) nimeämään holistiseen, kaikki ihmisen olemuspuolet sisältävään ihmiskäsitykseen viittaa kategoria, jonka
mukaan hyvä mielenterveystyö toteutuu kokonaisvaltaisena hoitotyönä. Asiakkaiden käsityksiä auttavasta toiminnasta kuvaavista kategorioista kategoria, jonka mukaan auttavaa on
saada keskustella saman työntekijän kanssa, ilmentää tajuntakeskeistä ihmiskäsitystä.
Ihmisen olemus kehollisena olentona korostuu puolestaan kategorioissa, joissa todetaan
lääkehoidon merkitys auttavana tekijänä. Situationaalisuus ihmisen yhtenä olemusmuotona
ilmenee puolestaan kategorioissa, joiden mukaan potilaiden ongelmien luonnetta vastaava
palvelujärjestelmä koostuu hoitotiimeistä ja joissa mielenterveystoimistossa työskentelee
oma sosiaalityöntekijä.
Harvoja (vrt. Räsänen 2000) sosiaalialan asiantuntijan esittämiä ihmiskäsityskuvauksia
edustaa Niemelän (1993) sosiaalialan etiikkaa käsittelevässä teoksessaan julkaisema esitys
tajuntakeskeisestä ja psykososiaalisesta ihmiskäsityksestä. Tämän tutkimuksen tuloksena
esittämäni käsitystyyppi "hyvä mielenterveystyö toteutuu hoitosuhteena" ilmentää selkeimmin tajuntakeskeistä ihmiskäsitystä. Kokonaisvaltainen elämäntilanteen järjestäminen ja hoitotyö on tärkein -kategoriat puolestaan ilmentävät Niemelän (1993) mainitsemaa
psykososiaalista ihmiskäsitystä. Vastaavasti asiakkaiden käsityksiä hyvän mielenterveystyön auttavasta toiminnasta kuvaava kategoria ”tärkeintä on keskustella saman työntekijän
kanssa” ilmentää selkeästi tajuntakeskeistä ihmiskäsitystä, hyvän mielenterveystyön järjestämistä kuvaava kategoria ”että ei tarvis joka asiaa eri paikassa selostaa” ja ”se hoitotiimi
heti koolle” vastaavat puolestaan sisällöltään psykososiaalista ihmiskäsitystä.
Tutkimuksen tuloksina esittämiäni kategorioita voidaan teoreettisesti luonnehtia myös
mielenterveystyöstä esitettyjen mallien avulla. Carpenter (2000) esittelee mielenterveystyötä sosiaalityön näkökulmasta ja erottaa mielenterveystyössä kaksi eri mallia, jotka hän
on nimennyt toipumismalliksi ja lääkinnälliseksi malliksi. Toipumismallin keskeisiä ajatuksia ovat keskittyminen myönteisiin tavoitteisiin ja potilaiden voimavaroihin sairauden
uusiutumisriskin pienentämisen sijasta sekä yksilön valinnanvapauden korostaminen. Mallin mukaisesti mielenterveyspalvelujen ytimenä voidaan pitää sitä, että potilaille luodaan
ympäristö, jossa heidän toipumisensa on mahdollista siten, että he itse ohjaavat prosessia
ja toimivat yhdessä. Tämän tutkimuksen tuloksina esittämistäni kategorioista kategoria,
jonka mukaan hyvässä mielenterveystyössä potilaita auttaa vertaistuki, vastaa Carpenterin
(2000) esittämää kuvausta mielenterveystyön toipumismallin ytimestä, joksi mainitaan
nimenomaan potilaiden yhteistoiminta. Lääkinnällisen mallin mukaista ajattelutapaa edustavat puolestaan asiakkaiden käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä toimintana, jossa heitä
auttaa yhteistyösuhde nimenomaan ammatillisen koulutuksen saaneeseen työntekijään tai
työryhmään sekä lääkehoito.
Työntekijöiden hyvää mielenterveystyötä koskevista käsityksistä toipumismallin
mukaista ajattelua osoittavat kategoriat, joiden mukaan hyvä mielenterveystyö toteutuu
siten, että työntekijä yrittää saada asiakkaan tekemään työtä itsensä kanssa, ja tarpeen määrittämisessä on kyse asiakkaan toivoman muutoksen määrittelemisestä sekä oireiden ohella

126
asiakkaan voimavarojen arvioimisesta. Lääkinnällistä mallia puolestaan ilmentävät asiakkaiden käsitykset lääkehoidon ja ammattityöntekijän kanssa käytävien keskustelujen sekä
erityisasiantuntijoiden antaman informaation auttavuudesta. Työntekijöiden käsityksistä
lääkinnällisen mallin kanssa samansisältöisiä ovat kategoriat, joiden mukaan hoidon tarpeen määrittämisessä on kyse potilaan oireiden ja ongelmien määrittämisestä ja hyvä mielenterveystyö toteutuu erilaisina hoito-ohjelmina.
Työntekijöiden hyvän mielenterveystyön kuvauksista vain yhteen kategoriaan sisältyy
selkeästi ilmaus hoitotyö. Tämä kategoria ”hoitotyö on tärkein” vastaa sisällöltään lähes
täydellisesti Kitsonin (1999) esittämää käsitystä hoitotyön ydinolemuksesta. Sisällöllisesti
useat muutkin käsitystyypit kuitenkin näyttävät vastaavan hoitotyölle ominaista ajattelutapaa. Tämä ilmenee seuraavasta, jossa tarkastelen eri käsitystyyppejä suhteessa Hiltonin
(1997) nimeämiin hoitotyön teoreettisiin perspektiiveihin sekä Kitsonin (1999) esittämään
näkemykseen hoitotyön olemuksesta. Molemmat esitykset perustuvat hoitotyön teorioiden
sisällönanalyysiin.
Olen nimennyt yhdeksi työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavaksi käsitystyypiksi ”hoitosuhde on tärkein”. Tämä kategoria vastaa selkeästi Hiltonin
(1997) esittelemää hoitotyön yhtä teoreettista perspektiiviä eli hoitotyötä vuorovaikutusprosessina. Samaa teoreettista perspektiiviä vastaavat käsitystyypit, joiden mukaan hyvä
mielenterveystyö on integroitua psykoterapiaa ja erilaisten sovittujen hoito-ohjelmien
toteuttamista. Hyvän mielenterveystyön ymmärtäminen sovittujen hoito-ohjelmien toteuttamisena voidaan liittää myös käsitykseen hoitotyöstä tieteenä (vrt. Hilton 1997). Käsitystyyppi, jonka mukaan mielenterveystyö toteutuu hyvänä, kun asiakas tekee työtä itsensä
kanssa, viittaa Hiltonin (1997) luokittelussa hoitotyöhön uniikkina taiteena. Hyvä mielenterveystyö toteutuu työntekijöiden käsityksen mukaan myös potilaan elämäntilanteen järjestämisenä sekä hänen toimintakykynsä palauttamisena. Tällöin mielenterveystyö ymmärretään terapeuttiseksi interventioksi (vrt. Hilton 1997).
Kitsonin (1999) mukaan potilaskeskeisen hoitotyön olemusta voidaan kuvata viiden eri
elementin, nimittäin huolenpidon, teknologisen hoidon, psykososiaalisen ja emotionaalisen
hoidon, potilaan informoinnin ja potilasopetuksen sekä hoidon jatkuvuuteen ja yhteistyöhön liittyvän elementin avulla.
Työntekijöiden käsitykset hyvän mielenterveystyön toteuttamisesta hoitotyönä ja kokonaisvaltaisena potilaan elämäntilanteen järjestämisenä ovat samansisältöisiä kuin Kitsonin
(1999) kuvaama huolenpito -elementti. Kuvaukset hyvästä mielenterveystyöstä hoitosuhteena, integroituna psykoterapiana ja erilaisina hoito-ohjelmina ilmentävät Kitsonin (1999)
nimeämistä hoitotyön elementeistä psykososiaalisen ja emotionaalisen hoitotyön elementtiä. Yhden kategorian olen nimennyt ”saada tekemään töitä itsensä kanssa”. Tämä käsitystyyppi ilmentää osaltaan Kitsonin (1999) nimeämää informointi ja potilasopetus -elementtiä, jos potilasopetuksen tavoitteeksi ymmärretään itsehoitoon tukeminen.
Käsite voimaantuminen (empowerment) tarjoaa yhden mahdollisuuden tarkastella
tämän tutkimuksen tuloksia. Voimaantuminen on käsite, jota käytetään usealla eri tieteenalalla ja joka myös ymmärretään hyvin moninaisesti. Ryles (1999) toteaa voimaantuminen
-käsitettä käytettävän toisaalta yksilöön liittyvässä merkityksessä ilmaisemassa persoonallista kasvua ja itsetiedostusta sekä yhteisöön liittyvässä merkityksessä ilmaisemassa tapaa,
jolla ihmiset jakavat yhteiset resurssit ja hyvinvoinnin edellytykset. Yhteisökeskeiseen voimaantuminen -termiin liittyy läheisesti vallan käsite ja käsitys, jonka mukaan valta pitää
jakaa uudelleen alistettujen (esimerkiksi köyhien, pitkäaikaissairaiden ja syrjäytyneiden) ja
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alistajien (materiaalisista resursseista päättäjien) välillä. Tämän tutkimuksen työntekijöiden haastatteluihin perustuvat tulokset, jonka mukaan hyvä mielenterveystyö toteutuu sellaisena tavoitteellisena toimintana, että potilas löytää oman elämäntapansa, tuntee elämänsä mielekkääksi, saavuttaa haluamansa muutoksen sekä kykenee elämään normaalia
elämää, ilmentävät selkeästi voimaantumis -käsitteen yksilöllistä ymmärtämistä. Aineistossa ei ole mainintoja toiminnasta, jonka sisältönä on edistää potilaiden tietoisuutta heidän
omia elinolojaan muovaavista tekijöistä. Myöskään asiakkaiden auttavan toiminnan
kuvauksista, joissa auttava toiminta nähdään vuorovaikutuksena joko henkilökunnan tai
toisten potilaiden kanssa tai lääkehoitona ja toiminnallisena yhteistyönä, ei tule esille yhteisökeskeistä voimaantumiskäsitteen muotoa Rylesin (1999) tarkoittamassa merkityksessä.
Hoitotieteessä on ollut menossa jatkuva keskustelu terveydenhuollon eri ammattiryhmien toiminnan funktioista ja niihin liittyvistä arvostuksista. Cure-käsitteellä on viitattu
lääkäreiden toimintaan sairauksien parantajana ja care-käsitteellä puolestaan hoitotyöntekijöiden kokonaisvaltaisempaan toimintatapaan potilaiden auttamiseksi. (Bauman et al.
1998.) Toisaalta on esitetty myös näkemyksiä, joiden mukaan kaikkien terveydenhuollon
työntekijöiden toimintaa ja sen arvoperustaa voidaan kuvata näiden käsitteiden yhdistelmänä. Tämänkaltaiset kuvaukset ovat esittäneet ainakin Kottow (2001) ja McAllister
yhdessä Walshin (2003) kanssa. Kottowin (2001) mukaan care ja cure-käsitteet kuvaavat
toinen toisiaan tukevia ja yhtä välttämättömiä tapoja lähestyä sairasta ihmistä. McAllister
ja Walsh (2003) kuvaavat laatimaansa CARE-viitekehystä ajattelutavaksi, jonka mukaan
psykiatrinen hoitotyö on toimintaa, jossa arvostetaan asianmukaisen diagnoosin asettamista ja oireiden lievittämistä. Lisäksi korostetaan itsetiedostuksen lisääntymistä ja potilaan omien voimavarojen ja kykyjen kehittymistä, jotta potilas voisi elää sekä mielekästä
elämää että kyetä muutoksiin, jotka mahdollistavat hänelle paremman integroitumisen
yhteiskuntaan. Lisäksi tämän ajattelutavan mukaisessa psykiatrisessa hoitotyössä arvostetaan luottamuksellista hoitosuhdetta, joka perustuu kuuntelemiseen, empatiaan, toivon
ylläpitämiseen ja potilaan motivoimiseen. Hoitosuhteen tavoitteena on potilaan itseymmärryksen ja elämän mielekkyyden kasvu sekä sairautensa ja toipumisensa ymmärtäminen.
Tarkastellessani kokonaisuutena tämän tutkimuksen tuloksina esittämiäni kategorioita tulkitsen useimpien niistä olevan samansisältöisiä care-ajattelutavan kanssa, kun care-ajattelutapa määritellään niin kuin Bauman et al. (1998) ovat sen määritelleet. Kyseinen ajattelutapa ilmenee selkeimmin käsitystyypistä, jonka mukaan hyvää mielenterveystyötä on
potilaan elämäntilanteen kaikinpuolinen järjestäminen hyödyntäen paitsi mielenterveystoimiston, myös muiden palvelujentuottajien palveluita, kategoriasta, jonka mukaan hyvä
mielenterveystyö on ennen kaikkea potilaan kuuntelemista, sekä käsitystyypistä, jossa
korostetaan hyvän mielenterveystyön olevan ennen kaikkea kokonaisvaltaista hoitotyötä,
johon sisältyvien keskustelujen aihepiirit kattavat kaikki potilaan elämänalueet. Cure-ajattelutavan kanssa samansisältöisiä ovat puolestaan oireiden ja diagnoosin merkitystä hoitoa
ohjaavina sekä erilaisten hoito-ohjelmien tärkeyttä korostavat käsitystyypit. CARE-viitekehyksen (McAllister & Walsh 2003) mukaista ajattelua kokonaisuutena ilmentää tämän
tutkimuksen tuloksina esittämistäni käsitystyypeistä vain käsitystyyppi, jonka mukaan
hyvä mielenterveystyö edellyttää diagnoosin huomioimista hoidon suunnittelun osana, ja
sekin vain diagnoosin tärkeyden korostamisen osalta.
Taulukkoon 4 olen koonnut ne käsitteet, joilla asiakkaiden käsityksiä auttavasta toiminnasta sekä hyvään mielenterveystyön edellyttämästä palvelujärjestelmästä voidaan teoreettisesti luonnehtia.
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Taulukko 4. Asiakkaiden käsitykset auttavasta toiminnasta sekä hyvän mielenterveystyön
edellyttämästä palvelujärjestelmästä teoreettisesti luonnehdittuina.
Teoreettinen luonnehdinta

Lähde

tajuntakeskeinen ihmiskäsitys, psykososiaalinen ihmiskäsitys

Niemelä 1993

voimaantuminen yksilökeskeisesti ymmärrettynä

Ryles 1999

huolenpito, psykososiaalinen ja emotionaalinen hoito

Kitson 1999

toipumismalli, lääkinnällinen malli

Carpenter 2000

Taulukkoon 5 olen koonnut ne käsitteet, joilla työntekijöiden käsityksiä hoidon tarpeen
määrittämisestä ja hyvän mielenterveystyön toteuttamisesta voidaan luonnehtia.
Taulukko 5. Työntekijöiden käsitykset hoidon tarpeen määrittämisestä ja hyvän mielenterveystyön toteuttamisesta teoreettisesti luonnehdittuina.
Teoreettinen luonnehdinta

Lähde

humanistisen psykologian mukainen ihmiskäsitys, holistinen ihmiskäsitys,
ihminen tajunnallisena ja situationaalisena olentona

Rauhala 1990

tajuntakeskeinen ihmiskäsitys, psykososiaalinen ihmiskäsitys

Niemelä 1993

hoitotyö vuorovaikutusprosessina, hoitotyö tieteenä, hoitotyö terapeuttisena
interventiona, hoitotyö uniikkina taiteena

Hilton 1997

huolenpito, psykososiaalinen ja emotionaalinen hoito, informointi ja potilasopetus

Kitson 1999

voimaantuminen yksilökeskeisesti ymmärrettynä

Ryles 1999

11 Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden
arvioinnista
11.1 Yleistä fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden
arvioinnista
Laadulliselle tutkimukselle luonteenomaisesti myös fenomenografisen lähestymistavan
piirissä on käyty keskustelua tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ja käsitteistä, joita
käytetään ilmaisemaan tutkimuksen luotettavuutta (ks. esim. Marton 1995; Sandberg
1995). Tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa käytettävät käsitteet ovat yhteydessä
omaksuttuun todellisuuskäsitykseen. Yleisesti erotetaan toisistaan realistinen ja idealistinen todellisuuskäsitys. Idealistisen todellisuuskäsityksen kannattajat pitävät perinteisiä
validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä sopimattomina, koska katsovat laadullisen ja määrällisen tutkimuksen muodostavan kumpikin oman, toisistaan erillisen paradigman. Realistiseen todellisuuskäsitykseen tukeutuvat korostavat tarvetta ottaa huomioon laadullisen tutkimuksen erityislaatu luotettavuutta arvioitaessa. He kuitenkin käyttävät ja pitävät oikeana
käyttää validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä luotettavuuden arvioinnissa. (Mays & Pope
2000.)
Fenomenografisen lähestymistavan edustajat itse pitävät luotettavuuden arvioinnin lähtökohtana toisaalta nondualitistista todellisuuskäsitystä ja toisaalta Putnamin esittämää
sisäinen realismi -todellisuuskäsitystä. Marton (1995) ja Uljens (1991) toteavat lähestymistavan perustuvan nondualistiseen todellisuuskäsitykseen. Heidän mukaansa nondualismi
tarkoittaa hermeneuttista kantaa, jonka mukaan koettu maailma on ainoa todellinen maailma. Toisaalta Uljens (1993) ja Svensson (1997) toteavat sisäinen realismi -ajattelutavan
olevan lähellä fenomenografisen lähestymistavan mukaista todellisuuskäsitystä. Tämän
käsityksen mukaan kaikki tietomme todellisuudesta on kielellisesti välittynyttä. Todellisuus ei paljastu meille pelkissä aistihavainnoissa, mutta todellisuus ei myöskään ole pelkkä
ajatustuote. ”Todellisuus ilmentää yhtä paljon sekä ulkoista maailmaa että ihmisen ajattelua
toteaa”, toteaa Marton (1995; ks. myös Marton & Booth 1997). Nämä kaksi ajattelutapaa
vaikuttavat alkuun olevan ristiriidassa keskenään. Kuitenkin ymmärtääkseni nondualistiseen todellisuuskäsitykseenkin liitetään ajatus siitä, että on olemassa jokin ihmisen koke-
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muksesta riippumaton maailma. Ihminen saa tietoa kuitenkin vain koetusta maailmasta ja
elää luonnollisen asenteensa mukaisesti niin kuin koettu maailma olisi ainoa todellinen
maailma. (Ks. esimerkiksi Uljens 1993.)
Luotettavuuden arvioinnissa käytettävien käsitteiden valinnassa on siis osaltaan kysymys todellisuuskäsityksestä, johon sitoudutaan. Koska fenomenografian edustajat Marton
(1995; ks. myös Marton & Booth 1997) ja Uljens (1993) selkeästi torjuvat sekä idealistisen
että myös konstruktivistisen todellisuuskäsityksen, käytän tässä tutkimuksessa realistisen
todellisuuskäsityksen mukaisesti validiteetti- ja reliabiliteetti -käsitteitä. Hoitotieteen edustajat (Mays & Pope 2000) tarkastelevat luotettavuuden arviointia todellisuuskäsitysten kannalta ja päätyvät samanlaiseen käsitevalintaan.
Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti arvioidaan sitoutuen erilaisiin totuuskäsityksiin. Perinteisesti erotetaan toisistaan korrespondenssi- ja koherenssiteoria sekä praktinen
totuusteoria. Uljens (1991) toteaa fenomenografisen lähestymistavan sitoutuvan sekä korrespondenssi- että koherenssiteoriaan. Korrespondenssiteoriaan sitoudutaan tarkasteltaessa
aineistosta laadittujen kuvauskategorioiden vastaavuutta alkuperäiseen aineistoon. Koherenssiteorian avulla puolestaan arvioidaan tutkimuksessa esitettyjen väitteiden todenmukaisuutta. Larsson (1993) esittelee laadullisen tutkimuksen laadukkuutta tarkastelevassa
artikkelissaan luotettavuuskriteerit tutkimuksen päätelmille. Hän ei selosta totuuskäsityssitoumustaan, mutta päättelen sen olevan ainakin osittain praktinen. Näin ollen fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on mahdollista sitoutua kaikkiin tunnettuihin totuusteorioihin. Ongelmallista on se, etteivät lähestymistavan edustajat Uljensia
(1991) lukuun ottamatta juurikaan erittele luotettavuuden arviointiin liittyviä kriteereitä.
Tästä syystä olen täydentänyt luotettavuustarkasteluani muiden laadullisen tutkimuksen
asiantuntijoiden ajatuksilla.
Uljens (1991) toteaa fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin olevan
kolmitasoista. Arviointi kohdistuu aineiston hankintaan, aineiston analyysiin ja tutkimuksen teoreettiseen validiteettiin. Kuvaan näitä luotettavuuden arvioinnin eri tasoja tutkimukseni kannalta luvuissa 11.2–11.4.

11.2 Aineiston hankinnan luotettavuus
Aineiston hankinnan luotettavuuden arvioinnissa tukeudutaan korrespondenssiteoriaan.
Tällä tarkoitetaan sitä, ettei ole olemassa yhtä todellisuutta, johon aineiston luotettavuutta
voisi verrata. Sen sijaan on tärkeää, että aineisto vastaa tutkimuksessa mukana olevien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tavoitteena aineiston hankinnassa on siis korrespondenssi
kokemukseen. Olen hankkinut tämän tutkimuksen aineiston haastattelemalla. Haastattelun
luotettavuuteen yhteydessä olevia seikkoja ovat aineiston aitous ja relevanssi (Ahonen
1994). Aineiston aitous tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa mukana olevat kertovat käsityksensä juuri tutkittavasta ilmiöstä eivätkä jostakin muusta. Tutkimuksessa mukana olevan
tulisi ymmärtää tutkijan puhe tavalla, jolla tutkija on tarkoittanut sen ymmärrettäväksi.
Toinen olennaisen tärkeä seikka haastattelemalla hankitun tutkimusaineiston luotettavuuden kannalta on tutkijan toiminta haastattelutilanteissa. Osaltaan tutkijan toimintaan
aineiston keruussa vaikuttaa tutkijan aikaisemmat tiedot tutkittavasta ilmiöstä. Tätä yleisesti laadulliseen tutkimukseen kuuluvaa tutkijavaikutuksen arviointia kutsutaan kirjalli-
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suudessa eri käsitteillä. Fenomenografian edustaja Larsson (1993) puhuu perspektiivitietoisuudesta. Useat muut (Kvale 1989; Mays & Pope 2000) käyttävät termiä reflektiivisyys
tai tutkijaharha. Käytän tässä yhteydessä tutkimukseni lähestymistavan mukaisesti termiä
perspektiivitietoisuus.
Larssonin (1993) mukaan perspektiivitietoisuus tarkoittaa sitä, että tutkijan tulee tunnistaa kaikki ne seikat, jotka voivat olla yhteydessä tutkimuksen muotoutumiseen. Näitä seikkoja ovat muun muassa tutkijan ennakkokäsitykset tutkittavasta ilmiöstä, käytetty tulkintateoria sekä tutkijan käytännöllinen kokemus tutkittavasta ilmiöstä. Larssonin (1993)
mukaan tutkijan tulee raportoida kyseiset seikat lukijalle. Fenomenologisen tutkimuksen
edustaja Giorgi (1993) ei pidä riittävänä lukijalle informointia vaan asettaa tutkijalle sulkeistamisen vaatimuksen. Sulkeistaminen tarkoittaa sitä, että tutkija tietoisesti asettaa
sivuun omat ennakkokäsityksensä. (Giorgi 1993; ks. myös Ashworth & Lucas 2000.) Täydellinen ennakkokäsitysten sulkeistaminen ei ole mahdollista, järkevää eikä myöskään tarpeellista. Voin ilmaista täydellisen sulkeistamisen epärelevanttisuuden Walshia (1994)
mukaillen: Ellei minulla olisi mitään ennakkokäsitystä mielenterveystyöstä, en voisi tietää
mitä tutkin.
Haastattelemalla hankitun tutkimusaineiston aitouteen ovat yhteydessä paitsi tutkijan
toiminta haastattelutilanteessa, myös se tosiseikka, että haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Tutkimuksessa mukana olevien
kannalta keskeisiä aineiston aitouteen yhteydessä olevia seikkoja ovat Patersonin (1994)
mukaan luottamus haastattelijaan, osanottajien tietoisuus vuorovaikutuksen tavoitteesta ja
käsitys vuorovaikutuksen tärkeydestä, kokemus valtasuhteista tutkimuksessa mukana olevan sekä tutkijan välillä ja erilaiset kulttuuriset ja normatiiviset kriteerit, jotka säätelevät
osallistujien käyttäytymistä haastattelutilanteessa.
Patersonin (1994) ohella Eskola ja Suoranta (1996) kiinnittävät huomiota siihen, kuinka
tutkijat pitävät itsestään selvänä, että tutkimuksessa mukana olevat kertovat asioistaan vieraalle tutkijalle. Luottamusta ei tulisi pitää itsestään selvänä vaan tutkijan tulee kiinnittää
huomiota luottamuksen edistämiseen ottamalla huomioon yleiset vuorovaikutusta vieraan
ihmisen kanssa ohjaavat normit ja lisäksi tiedottamalla asiallisesti tutkimuksesta ja sen
merkityksestä eri osapuolille. Puutteellisen luottamuksen lisäksi haastattelemalla hankitun
aineiston aitoutta voi myös heikentää se, että tutkimuksessa mukana oleva kokee vallan
jakautuvan itsensä ja tutkijan välillä hyvin epätasapainoisesti ja näin syntyy tarve miellyttää tutkijaa. Aineiston aitoutta edistää osaltaan vuorovaikutuksen tavoitteen selkeys, mistä
vastaa tutkija. Tutkimushaastatteluun liittyvällä vuorovaikutuksen tärkeydellä Paterson
(1994) tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa mukana oleva arvioi aina mitä kertoo tutkijalle ja
mitä ei. Hän voi jättää kertomatta tärkeitäkin seikkoja, koska pitää niitä itsestään selvinä tai
vähäarvoisina. Kulttuuriset ja normatiiviset kriteerit säätelevät osaltaan myös sitä, miten
tutkimuksessa mukana oleva ylipäänsä suhtautuu tutkijaan, mitä asioita katsoo voivansa
kertoa vieraalle ja missä määrin syntyy tarvetta valikoida kertomaansa. Terveydenhuollon
tutkimuksissa kulttuuriset normit voivat vahvasti säädellä kielteisen palautteen antamista,
koska asiakkaat ovat riippuvaisia palvelujen tuottajista.
Arvioin tutkimukseni aineiston hankinnan luotettavuutta seuraavasti: Olen hankkinut
tutkimukseni aineiston haastattelemalla. Aineiston aitouden arvioinnissa kiinnitän huomiota käsitteeseen mielenterveystyö. Käsite mielenterveystyö esiintyy kyllä alan kirjallisuudessa, mutta arki-ilmauksena hoito-käsite lienee enemmän käytetty. Kuitenkin tutkimuksessani mukana olevat pystyivät kuvaamaan ilmiöön liittyviä käsityksiään mielestäni
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asianmukaisesti. Näin ollen aineiston keruussa olen pystynyt välttämään Ashworthin ja
Lucasin (2000) mainitseman vaaran, jonka mukaan tutkimuksessa mukana olevat voivat
ymmärtää tutkittavan ilmiön aivan eri tavalla kuin tutkija on tarkoittanut tai että ilmiö ei ole
lainkaan heille tuttu. Tutkimukseni luotettavuutta lisäävänä seikkana pidän myös sitä, että
tutkimuksessa mukana olevat kuvaavat arviointini mukaan nimenomaan omia senhetkisiä
käsityksiään. Pyrin tietoisesti edistämään tätä usealla eri tavalla: kertomalla haastattelun
alussa olevani kiinnostunut nimenomaan kyseisen henkilön käsityksistä, en niinkään yleisluontoisista pohdinnoista enkä myöskään siitä, mitä kaikkea alan kirjallisuudessa ilmiöön
sisällytetään. Tutkimuksessa mukana olevien omien käsitysten esille tulemista edistin tietoisesti myös aloittamalla haastattelut heidän kaikkien kanssa mahdollisimman avoimesti
ja samalla tavalla. Itse asiassa aloitin keskustelut esittämällä heille tutkimustehtäväni.
Omien käsitysten reflektointia pyrin tietoisesti edistämään kokoamalla tutkimuksessa
mukana olleen puhetta ja kysymällä, onko jotain mitä hän haluaa lisätä, ja myös pyytämällä
erityisesti henkilökunnalta täsmennyksiä ja konkreettisia kuvauksia heidän käyttämistään
käsitteistä. Tosin on aina muistettava, että yksityisen ihmisen käsityksiä muokkaa voimakkaasti esimerkiksi jäsenyys yhteisössä ja osa tässä tutkimuksessa mukana olleista työntekijöistä on ollut jäsenenä samassa työyhteisössä jo hyvinkin pitkään.
Perspektiivitietoisuuden osalta (vrt. Larsson 1993) totean omaa kykyäni ymmärtää tutkimuksessa mukana olevia lisäävän sen, että olen toiminut erikoissairaanhoitajana
yhteensä noin viisi vuotta ja alan opetustehtävissä noin kolmetoista vuotta. Asiakkaille ja
suurelle osalle työntekijöistä olin kuitenkin tutkimuksen alkaessa vieras. Jotkut asiakkaat
kysyivät minulta haastattelun kuluessa miksi olin ryhtynyt tutkimaan nimenomaan mielenterveystyötä. Niissä tilanteissa katsoin eettisesti perustelluksi kertoa heille työtaustastani.
Työntekijät olivat tietoisia työhistoriastani, koska kerroin sen heille pitämässäni informaatiotilaisuudessa.

11.3 Aineiston analyysin luotettavuus
Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin toinen taso koskee aineiston
analyysiä. Aineiston analyysiä ohjaa tavoite, jonka Uljens (1993; ks. myös Uljens 1989,
52–58; Uljens 1991, 97) ilmaisee korrespondenssina kokemukseen. Tutkimuksessani esitän tutkimustulokset kategorioina. Kategorioiden muodostamisesta ei ole kuitenkaan olemassa kovin yksityiskohtaisia ohjeita. Luotettava fenomenografisen aineiston analyysi
perustuu pohjimmiltaan siihen, että ymmärrän kyseessä olevan rekonstruktioprosessin.
Luotettavasti tehdyn rekonstruktioprosessin tuloksena esittämäni kategoriat vastaavat
aineistoa ja niitä merkityksiä, mitä tutkimuksessa mukana olevat antavat käsitteelle hyvä
mielenterveystyö. Luotettavuuden arvioinnin kannalta olennaisia ovat tällöin edellä luonnehtimani perspektiivitietoisuuden ohella se, kuinka hyvin lukija pystyy seuraamaan analyysiprosessia, ja se, millaisen mahdollisuuden annan tutkijana lukijalle arvioida aineistosta tekemiäni tulkintoja.
Analyysiprosessin tutkijavaikutuksen arvioimiseksi usealla fenomenografisen lähestymistavan edustajalla on ollut tapana käyttää rinnakkaisluokittelijaa (ks. esim. Bowden
1994). Realistisen todellisuuskäsityksen perusteella rinnakkaisluokittelijan käyttö sinänsä
onkin hyvin perusteltua. Tutkimuksen vapautta satunnaistekijöistä voidaan arvioida siten,
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että toinen tutkija yrittää löytää aineistosta samat kategoriat kuin tutkija on löytänyt. Tällaista menettelytapaa kutsutaan kommunikatiiviseksi validoinniksi, ja kahden eri tutkijan
laatimaa kategorisointia arvioidaan yksimielisyysprosentin avulla. Kommentoidessaan rinnakkaisluokittelijan käyttöön kohdistuvaa kritiikkiä suuntauksen edustajat Uljens (1991,
15) ja Marton (1995) torjuvat objektiivisen todellisuuden mahdollisuuden ja toteavat rinnakkaisluokittelulla saavutettavan todellisuuden, joka ei ole subjektiivinen eikä objektiivinen vaan intersubjektiivinen. Intersubjektiivinen yhteisymmärrys on heidän näkemyksensä
mukaan välttämätöntä tutkimuksen hyödyntämisen kannalta.
Fenomenografian edustaja Säljo (1994; ks. myös Säljö 1997) ja fenomenologisen lähestymistavan edustaja Sandberg (1995) kritisoivat kommunikatiivista validointia todeten,
ettei se osoita sinänsä tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi siinä jätetään syrjään laadullisen
aineiston analyysiin olennaisesti kuuluva tulkintaprosessi. Säljö (1994) huomauttaa myös,
että kommunikatiivinen validointi merkitsee teoreettista ja metodologista epäjatkuvuutta,
koska fenomenografinen lähestymistapa perustuu hänen mukaansa käsitykseen inhimillisen tiedon muodostumisesta intentionaalisesti yksilön käsityksissä maailmasta. Sandbergin
(1995) mukaan kommunikatiivisen validoinnin myötä hyväksymme objektiivisen epistemologian, jossa tiedon ymmärretään olevan todellisuudessa itsessään, inhimillisen mielen
ulottumattomissa. Tästä syystä on tarkistettava subjektiivisten näkemysten vaikutus. Fenomenografia perustuu hänen mukaansa fenomenologiseen epistemologiseen sitoumukseen,
jossa luotettavuuden kannalta on tärkeää se, että kuvauskategoriat ovat suhteessa tutkimusaineiston ilmaisuihin, eivät todellisuuteen sinänsä. Sandbergin (1995) ohella myös Uljens
(1991) korostaa voimakkaasti tutkijan tulkinnan osuutta aineiston analyysissä ja toteaa,
ettei rinnakkaisluokittelijan käyttö ole perusteltua. Lähestymistavan edustajat ovat siis erimielisiä kommunikatiivisen validoinnin merkityksestä.
Toinen keskustelua herättänyt seikka fenomenografisen lähestymistavan analyysin luotettavuudessa on kysymys siitä voiko tutkija jättää osan aineistostaan analyysin ulkopuolelle. Jos aineiston analyysi ymmärretään recover-prosessina, jossa tutkija löytää aineistosta siinä itsessään olevat kategoriat, on mahdollista, ettei analyysi kata koko aineistoa.
Walshin (1994) mukaan fenomenografinen analyysi edellyttää loogisen järjestyksen löytymistä kategorioille ja tällöin voi osoittautua mahdottomaksi sisällyttää kaikkea aineistoa
analyysiin. Toisaalta Marton (1986) painottaa ensimmäisissä lähestymistapaa esittelevissä
artikkeleissaan, että analyysi tehdään aineistolähtöisesti constraction-prosessina. Tällöin
on itsestään selvää, että koko aineisto analysoidaan, koska kategorisointi perustuu aineistoon.
Tämän tutkimuksen osalta totean analysoineeni koko aineistot siltä osin kuin ne olivat
relevantteja tutkimustehtävieni kannalta. Näin ollen analyysiprosessia on ohjannut käsitys
analyysiprosessin constraction-luonteesta. Kuitenkin on syytä todeta, että tuloksina esittämäni kategoriat perustuvat omaan ajatteluuni ja tulkintaani.
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkija nimenomaistaa tekemänsä tulkinnat.
Parhaiten tämä onnistuu siten, että lukijalla on mahdollisuus nähdä aineistokatkelma, josta
tulkinnat on tehty. (Eskola & Suoranta 1996, 171). Näin ollen esitän tutkimusraportin liitteissä 4 ja 5 kategorioiden muodostamisen perusteineen. Lisäksi esitän liitteessä 1.
kuvauksen tutkimustuloksina esittämieni kategorioiden ja niitä toisistaan erottavan kirjallisuuden (luku 3) välisistä yhteyksistä.
Laadullisen aineiston laadullisessa analyysissä on kysymys rekonstruktioprosessista.
Tässä prosessissa merkittäväksi muodostuu kysymys käsitteiden merkityksestä ja mahdol-
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lisesta yhteismitattomuudesta (vrt. Niiniluoto 2003, 225–227). Tämän tutkimuksen aineistojen analyysin luoettavuutta arvioitaessa on syytä tiedostaa tämä mahdollisuus. Erityisen
haasteellisena tässä mielessä pidän oman arviointini mukaan hoitotyön käsitteistön ja muiden tieteenalojen käsitteiden välisiä merkityseroja ja -yhtäläisyyksiä, jotka tulivat ilmi erityisesti analysoidessani lyhenteillä H3, H10 ja H11 nimeämieni henkilöiden haastatteluja.

11.4 Teoreettinen validiteetti
Kolmas Uljensin (1991) nimeämä fenomenografisen lähestymistavan luotettavuuskriteeri
on nimeltään teoreettinen validiteetti. Uljens (1991) ei itse määrittele teoreettista validiteettia, ja muutkin asiantuntijat määrittelevät sitä hivenen eri tavoin. Teoreettisen validiteetin
arvioinnissa on realistisen todellisuuskäsityksen mukaan kyse tutkijan tekemien tulkintojen
ja päätelmien vastaavuudesta aineistoon. Sama voidaan ilmaista myös siten, että kyseessä
on se, kuinka hyvin tutkijan laatimat teoreettiset käsitteet vastaavat aineistoa. Toisin sanoen
teoreettisten selitysten tulee olla uskottavia ja perusteltavissa olevia (Johnson & Burke
1997). Voidaan myös kysyä, onko käytetty tulkintateoria pätevä tutkitulla alueella ja seuraako spesifi tulkinta loogisesti teoriasta (Kvale 1996, 217–218). Ahonen (1994) puolestaan tarkoittaa fenomenografisen lähestymistavan kategorioiden relevanssilla sitä, etteivät
muodostetut kategoriat hyppää pois tutkimuksen teoreettisesta linjasta. Larsson (1993)
käyttää ilmausta teoritillskott tarkastellessaan fenomenografisen tutkimuksen laadukkuutta. Hänen mielestään fenomenografisen tutkimuksen avulla on vaikea kehittää teoriaa, koska tutkimus on luonteeltaan kuvailevaa. Näin ollen teoreettisessa validiteetissa on kyse
ilmiötä koskevan kuvauksen kehittämisestä, nyansoinnista ja yleisemmän tason synteesin
laatimisesta. Tällä tarkoitetaan tulkintani mukaan sitä, kuinka onnistuneesti tutkija hyödyntää aikaisempaa tutkimustietoa hahmotellessaan käsityksiä toisistaan erottavia piirteitä.
Tässä tukeudun Uljensin (1991; ks. myös Walsh 1994) mainintaan tulkintojen luotettavuuden arvioinnin perustumisesta koherenssiteoriaan, toisin sanoen käsitykset tulee erottaa toisistaan yhtäpitävästi eli koherentisti aikaisemman tutkimustiedon suhteen.
Tulkitsen edellä mainittujen teoreettista validiteettia koskevien luonnehdintojen merkitsevän fenomenografisessa tutkimuksessani sen arvioimista, kuinka hyvin muodostamani
kategoriat vastaavat tutkimuskohdetta eli tutkimuksessani mukana olleiden erilaisia käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä. Kysymys on myös siitä, kuinka pätevästi luvussa 3
esittämäni käsityksiä toisistaan erottava aikaisempi tieto kuvaa käsitystä hyvästä mielenterveystyöstä.
Millä tavalla teoreettinen validiteetti voidaan realistiseen ja praktiseen totuuskäsitykseen nojautuen arvioida?
Larsson (1993) nimeää arviointiperusteeksi diskurssikriteerin, heuristisen arvon, empiirisen ankkuroinnin, johdonmukaisuuden ja prakmaattisen kriteerin. Diskurssikriteeri tarkoittaa sen arvioimista, kuinka hyvin esitetyt päätelmät voivat vastustaa kilpailevia selitysmalleja. Uljens (1993) katsoo myös sen, missä määrin esitetyt päätelmät vastaavat inhimillistä ymmärrystä, todistavan luotettavuudesta. Heuristisella arvolla tarkoitetaan sitä, missä
määrin tutkimuksen johtopäätökset sisältävät uutta tietoa, ja pragmaattisella kriteerillä puolestaan sitä, mahdollistavatko tutkimuksen päätelmät käytännön toiminnan kehittämisen.
Empiirinen ankkurointi toteutuu hyvin, kun tutkijan tulkinnat vastaavat todellisuutta. Joh-
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donmukaisuus merkitsee yhtäpitävyyttä kokonaisuuden ja eri osien tulkintojen kesken.
(Larsson 1993, Ks. myös Uljens 1993.)
Tutkimukseni teoreettista validiteettia arvioitaessa on syytä korostaa analyysiprosessin
rekonstruktiivista luonnetta, käsityksiä erottelevan kirjallisuuden subjektiivista valintaa
sekä sitä, että fenomenografinen analyysitapa oli minulle ennestään vieras. Käyttämässäni
kirjallisuudessa painottuivat luvun 3 laatimisen alkuvaiheessa psykiatrinen ja psykoterapeuttinen kirjallisuus, mutta olen myöhemmin täydentänyt käsityksiä erottelevia perusteita
hoitotieteellisellä tiedolla. Käyttämäni hoitotieteellisen kirjallisuuden konteksti on suurelta
osin muu kuin kansallinen mielenterveystyö, koska suomenkielistä mielenterveyshoitotyötä koskevaa kirjallisuutta on vielä suhteellisen vähän. Sinänsä on hyvä todeta, että kansallinen ja kansainvälinen hoitotieteellinen julkaisutoiminta kohdistuu hyvin pitkälti
samoihin aihepiireihin. Fenomenografisen analyysitavan vaativuutta ja uutuutta itselleni
osoittaa puolestaan se, että olen joutunut korjaamaan analyysiä aivan tutkimusprosessin
loppuvaiheessa muodostamalla ylätason kategoriat. Näin ollen on syytä todeta, että tutkimukseni teoreettinen validiteetti jää lopulta jokaisen lukijan arvioitavaksi.

12 Pohdinta
12.1 Tutkimuksen tulosten tarkastelua ja tulosten merkityksestä
käytännön mielenterveystyölle
Tutkimukseni tavoitteena oli laatia hyvän mielenterveystyön kriteerit mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksistä. Kriteerit perustuvat erilaisia käsityksiä
hyvästä mielenterveystyöstä kuvaaviin kategorioihin, jotka esittelen tutkimuksen tuloksina. Tutkimukselle asettamani tavoitteen mukaisesti olen pystynyt laatimaan kriteerit. Kriteerit ovat toisaalta hyvin konkreettisia, esimerkiksi mahdollisuus yhteistyösuhteeseen hoitavan henkilön kanssa, potilas voi halutessaan osallistua päätöksentekoon, toisaalta hyvinkin yleisluontoisia. esimerkiksi työntekijöiden oltava ammattitaitoisia ja työstään kiinnostuneita, asiakkaita tulee arvostaa ja kunnioittaa. Kriteereiden perusteella voidaan kuitenkin
joiltain osin arvioida toteutuvan mielenterveystyön hyvyyttä. Käytännön hyödyntämisen
kannalta kriteereihin liittyy kuitenkin useita rajoituksia. Keskeisin näistä rajoituksista on
se, etteivät tutkimuksessa mukana olleet tuo selkeästi esille sitä arvoperustaa, joka heidän
käsityksenä mukaan määrittää hyvää mielenterveystyössä. Moniammatillisen mielenterveystyön osalta myös lääkäreiden ammattikunnan osallistumattomuus tutkimukseen vaikeuttaa tulosten hyödyntämistä käytännössä, vaikkakin voin todeta, että tämän tutkimuksen
tulosten kanssa samansisältöisiä kannanottoja suositeltavasta lääkärin ja potilaan välisestä
yhteistyöstä sekä hoitopäätösten perustana olevan tiedon luonteesta esitetään myös molemmissa kansallisissa lääkäreiden ammattilehdissä (ks. esim. Pelkonen 1997; Halila ym.
2002; Lääkärin etiikka ja terveydenhuollon ongelmat -julkilausuma). Edellä mainittujen
seikkojen lisäksi jatkotyöskentelyssä on syytä ottaa huomioon asiakkaiden hoitosuhteiden
pituus valittaessa kehittämis- ja tutkimustyössä mukana olevia. Tutkimusmenetelmällisesti
tällöin on tarpeen myös huomioida fenomenografiseen lähestymistapaan liittyvä rajoite,
joka tässä tutkimuksessa ei mahdollistanut arvojen, arvostusten ja ihanteiden asettamista
tärkeysjärjestykseen (vrt. Niiniluoto 1984, 321–323).
Tutkimuksessa mukana olleet asiakkaat arvostavat toisaalta omia vaikutusmahdollisuuksia hoitoonsa, toisaalta ammatillisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden osaamista,
mahdollisuutta jatkuvaan kahdenkeskiseen yhteistyösuhteeseen hoitavan henkilön kanssa,
lääkehoitoa, yhteistyötä perheen kanssa siten, että ammattityöntekijät tiedottavat perheen-
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jäsenille mielenterveysongelmista ja suhtautumisesta niihin, ja vertaistukea joko potilaiden
yhteisinä keskusteluina tai muutoin yhdessä toimimisena.. Lisäksi he arvostavat työntekijää, joka kohtelee asiakkaita ihmisarvoisesti ja ammattitaitoisesti. Arvostuksen ansaitsee
palvelujärjestelmä, joka toimii joustavasti moniammatillisen työskentelyn periaatteilla.
Tutkimustulosten perusteella työntekijät arvostavat puolestaan suunnitelmallista korjaavaa mielenterveystyötä sekä tiedottamiseen ja varhaiseen häiriöiden tunnistamiseen keskittyvää ehkäisevää mielenterveystyötä. Korjaavan mielenterveystyön toteutuksessa he
arvostavat asiakkaiden hyvää tuntemista (potilaan oireet, ongelmat, toiveet ja odotukset
muutoksesta ja avusta), hoidon tavoitteellisuutta ja kokonaisvaltaista potilaiden elämäntilanteen järjestelyä, joka toteutuu hoitosuhteena ja erilaisena yhteistyönä eri toimijatahojen
kanssa. He arvostavat myös kahdenkeskistä hoitosuhdetyöskentelyä, joka etenee potilaan
ehdoilla. Edelleen he arvostavat laajaa psykoterapeuttista osaamista sekä sitä, että voivat
edistää asiakkaan omaa kykyä selvittää ongelmiaan.
Edellä kiteytin tutkimuksessa mukana olleiden käsitystä hyvästä mielenterveystyöstä.
Mikä on tutkimustulosten suhde aikaisempiin tutkimuksiin? Tarkastelen tuloksia ensin suhteessa psykiatrisen hoitotyön ja hoitotyön arvoihin ja sen jälkeen erikseen terveydenhuollon arvoihin.
Psykiatrisen hoitotyön arvoiksi on mainittu hyvä elämä, ihmisen kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus (Iija ym. 1999; Laben 2000, 82–100)
sekä hyvän tekeminen ja oikeudenmukaisuus (Laben 2000, 82–100). Tutkimuksessani
asiakkaat kuvaavat hyvää mielenterveystyötä toimintana, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tämän tutkimuksen tuloksissa tulee selkeästi
esille, että asiakkaiden hyvän mielenterveystyön arvona on itsemääräämisoikeus. Työntekijät toteavat myös, kuinka on tärkeää, että asiakas voi kertoa oman käsityksensä hoitoaan
koskevista asioista. Näin ollen voi sanoa mielenterveystyön arvoksi todetun itsemääräämisoikeuden sisältyvän työntekijöiden käsitykseen hyvästä mielenterveystyöstä. Erottavaksi seikaksi eri käsitystyyppien osalta tulee tällöin se, että vain yhden käsitystyypin
mukaan potilaan on hyvä olla mukana hoitoneuvottelussa. Muilta osin kirjallisuudessa mainitut mielenterveystyön arvot eivät välity luonteeltaan varsin konkreettisissa hyvän mielenterveystyön kuvauksissa.
Burnad ja Hannigan (2000) esittävät kuinka hoitotyön erilaiset arvo- ja arvostusperustat
voidaan kategorisoida laadullinen ja määrällinen leiri -otsikoiden alle. Määrällisessä leirissä arvostetaan diagnostista tietoa ja potilaan auttamista sen mukaisesti, pidetään tärkeänä
että potilas saa tietoa diagnoosistaan ja opetetaan häntä tunnistamaan oireita. Tämän tutkimuksen aineistossa näistä esiintyvät näkemys diagnoosin tärkeydestä hoidon suunnittelussa sekä potilaan opettamisen tärkeyden korostaminen. Laadullisessa leirissä pidetään
hyvän mielenterveystyön ominaispiirteinä potilaan kokemusten kuuntelemista, hänen elämänlaatunsa paranemista ja moniammatillista työskentelytapaa. Tutkijat kuvaavat laadullista ja määrällistä leiriä myös käsitteillä humanismi ja behavioralismi. Tutkimustulosten
perusteella hyvä mielenterveystyö fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti ymmärrettynä on humanismin ja behavioralismin sulatusta.
Sarvimäki ja Sandelin-Benkö (2001) tarkastelevat terveydenhuollon arviointia tieteellisten, esteettisten, eettisten ja taloudellisten arvojen perusteella. Tutkimuksessani mukana
olleet työntekijät korostavat hoidon suunnittelun merkitystä sekä ammatillisen koulutuksen
tärkeyttä mielenterveystyössä toimiville. Asiakkaat puolestaan käyttävät yleisluontoista
ilmausta ammattitaito kuvatessaan työntekijää hyvässä mielenterveystyössä, mutta haastat-
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telujen perusteella päättelen heidän sisällyttävän ammattitaitoon tietynlaisen asennoitumisen asiakkaisiin ja kokemustiedon. Varsinainen ammatillinen koulutus tulee esille mainintana erikoissairaanhoitajan koulutuksen riittämättömyydestä. Näyttöön perustuva toiminta
-ajattelutapa, jossa tieteellisen tiedon merkitys korostuu, ei tule tutkimuksessani lainkaan
eksplisiittisesti esille. Näin ollen tutkimukseni työntekijöiden käsityksiä kuvaavat tulokset
ovat osin samansuuntaiset kuin Sarvimäen ja Sandelin-Benkön (2001) näkemykset hyvästä
terveydenhuollosta tieteellisten arvojen osalta, kun tieteellisinä arvoina pidetään pyrkimystä perustaa toiminta tutkittuun tietoon ja mahdollisimman hyvään asiakkaiden tuntemiseen.. Asiakkaiden haastatteluissa tieteelliset arvot eivät tule yhtä selkeästi esille.
Tutkimuksen tuloksia voidaan pohtia myös eettisten arvojen kannalta. Tutkimuksessani
mukana olleet asiakkaat haluavat vaikuttaa hoitoonsa joko itse päätöksentekoon osallistuen
tai jättäen päätöksenteon työntekijöille. Asiakkaat asettavat työntekijälle ihmisarvoa säilyttävän asennoitumisen vaatimuksen. Työntekijät puolestaan pitävät tärkeänä ottaa selville
asiakkaiden kokemat oireet ja ongelmat sekä toiveet ja odotukset hoidoltaan. Eettisten
arvojen näkökulmasta arvioituna tutkimukseni tulokset sekä asiakkaiden että työntekijöiden käsityksinä ovat samankaltaiset kuin Sarvimäen ja Sandelin-Benkön (2001) kuvaus
hyvästä terveydenhuollosta autonomian ja hyvän tekemisen osalta. Sen sijaan hyvän tekeminen ja pahan välttäminen eivät selkeästi tule esille tässä tutkimuksessa.
Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli hyvä arvona. Millaisia ovat tutkimukseni tulokset
suhteessa aikaisempiin hyvää mielenterveystyössä käsitteleviin tutkimuksiin?
Eksplisiittisesti hyvää ovat tutkineet Nikkola (1991) ja Aaltonen ym. (2000). Tutkimustulokseni ovat Nikkolan (1991) tutkimuksen tulosten kanssa samankaltaisia siltä osin, että
molempien tutkimusten tulosten mukaan hyvä mielenterveystyö ja hyvä psykiatrinen hoitotyö sisältää toimivan yhteistyösuhteen työntekijän ja asiakkaan välillä sekä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua myös niin sanottuihin toiminnallisiin hoitomenetelmiin.
Yhteistä näiden kahden tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaiden käsityksissä on myös
luonnehdinta työntekijän toiminnasta hoitosuhteessa: työntekijä sekä kuuntelee että kysyy
ja tuo esille omia näkemyksiään.
Tutkimustulokseni ovat osittain samoja niiden tulosten kanssa, joita Aaltonen ym.
(2000) esittivät kuvauksessaan hyvästä skitsofreniaa sairastavan hoidosta. Tässä tutkimuksessa työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä kuvaavat käsitystyypit, joiden
mukaan hyvä mielenterveystyö on kokonaisvaltaista potilaan elämäntilanteen järjestämistä
ja kokonaisvaltaista hoitotyötä. Aaltonen ym. (2000) käyttävät tässä yhteydessä käsitettä
tarpeenmukaisuus. Muita skitsofreniaa sairastavan hyvää hoitoa kuvaavia käsitteitä ovat
dialogisuus ja hoidon psykologisen jatkuvuuden turvaaminen, jotka eivät ainakaan selkeästi tule esille tutkimukseni tuloksissa.
Aikaisempia tutkimuksia, joissa käsitteen hyvä sijasta on käytetty jotain muuta samaa
tarkoittavaa käsitettä lähtökohtana, on ollut asiakkaiden mielipiteet ideaalisesta avohoidosta (Bjorkman et al. 1996), potilaiden, omaisten ja muiden terveydenhuollon työntekijäryhmien sairaanhoitajiin kohdistuvat odotukset (Barker et al. 1999) sekä se, mitä mielenterveysalan työntekijöiden pitää tehdä auttaakseen pitkäaikaisista mielenterveysongelmista
kärsiviä (Wolf et al. 2000). McCarthy ja Leierer (2001) puolestaan tarkastelivat potilaiden
näkemyksiä ideaalisesta mielenterveyskuntoutustyöntekijästä. Tämän ja mainitsemieni
aikaisempien tutkimusten tuloksia on vaikea verrata toisiinsa kokonaisuutena tutkimustehtävien erilaisuuden vuoksi. Sen sijaan osa-alueiden vertailu osoittaa tutkimustulosten olevan keskenään paljolti samankaltaisia.
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Olen esittänyt tutkimukseni tuloksena kategorian, jossa asiakkaat toivovat voivansa
tehdä itse hoitoaan koskevat päätökset, kategorian, jonka ydinsisältönä on keskustelumahdollisuus saman hoitavan henkilön kanssa, kategorian, jossa hyvää työntekijää luonnehtii
asiakkaan kuunteleminen, kategorian, jossa mielenterveystoimistossa on oma sosiaalityöntekijä, sekä kategorian, jonka mukaan ympärivuorokautisen avun saamisen mahdollisuus
vastaa asiakkaiden ongelmien luonnetta. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet mainitaan
myös ideaalista avohoitoa käsittelevässä tutkimuksessa (Bjorkman et al. 1995). Keskustelumahdollisuus samana pysyvän hoitavan henkilön kanssa tulee esille myös Beechin ja
Normanin (1995) julkaisemassa tutkimuksessa sairaalahoidossa olleiden kokemuksista ja
havainnoista hyvä- ja heikkolaatuisesta psykiatrisesta hoitotyöstä.
Asiakkaiden käsityksen mukaan työntekijä on hyvässä mielenterveystyössä potilaiden
ihmisarvoa kunnioittava, tietynlaiset asenteet omaava sekä ammattitaitoinen. Ihmisarvo ei
käsitteenä sinänsä esiinny Beechin ja Normanin (1995) tutkimuksessa, mutta ajatus potilaita arvostavasta ja heistä kiinnostuneesta työntekijästä vastaa näiltä osin tämän tutkimuksen tulosta. Bjorkman et al. (1995) luettelevat ideaalista avohoitoa käsittelevässä tutkimuksessaan osittain samoja työntekijän ominaisuuksia kuin olen esittänyt tutkimuksessani.
Nämä ovat asiakkaan kunnioittaminen ja hänen todesta ottamisensa.
Työntekijät kuvaavat hyvän mielenterveystyön edellytyksinä henkilökohtaisen kehittymisen mahdollistavan tuen, mahdollisuuden jatkuvaan koulutukseen ja moniammatillisen
työskentelytavan. Butterworth (1995) kuvaa sairaanhoitajien, kätilöiden ja terveydenhoitajien käsityksiä optimaalisesta toiminnasta. Terveydenhuollon asiantuntijat kuvaavat optimaalista toimintaa tavalla, joka edellä mainituilta osin vastaa tämän tutkimuksen tuloksia.
Sen sijaan tässä tutkimuksessa eivät tule esille Butterworthin (1995) tutkimustuloksista
ammatillista kehittymistä edistävä ohjausjärjestelmä, aktiivinen potilaiden opettaminen,
laatustandardien asettaminen, poliittinen tietoisuus ja osallistuminen tutkimustyöhön.
Hyvää mielenterveystyötä luonnehtivat työntekijöiden käsityksen mukaan potilaan kunnioittaminen ja yksilöllisyyden huomioiminen. Näiltä osin tutkimukseni tulokset ovat
samat kuin Wolfin et al:n (2000) tutkimuksessa, jossa mielenkiinnon kohteena oli alan
työntekijöiden käsitykset siitä, mitä mielenterveystyön ammattilaisten tulee tehdä hoitaakseen vaikeista mielenterveydellisistä ongelmista kärsiviä. Keskeisesti tutkimukset eroavat
siinä, että tutkimukseni tuloksista puuttuvat ajan käyttäminen rakentavan vuorovaikutussuhteen luomiseen potilaan kanssa ja suunnitelma siitä, millä tavalla toimitaan potilaan
voinnin mahdollisesti heikentyessä. Kummassakin tutkimuksessa potilaan mukana oleminen hoitonsa suunnittelussa kuvaa hyvää mielenterveystyötä. Tutkimukseni tulos on tältä
osin ristiriitainen, koska toisaalta hyvään mielenterveystyöhön katsotaan kuuluvan potilaan
kuuntelemisen, mutta vain yhden käsitystyypin mukaan potilaan kuuluu saada olla mukana
hoitoneuvottelussa.
Kokonaisuutena tarkasteltuina tutkimustulokseni tukevat Barkerin et al:n (1999) tutkimuksessaan esittämää näkemystä, jonka mukaan erilaiset henkilöt arvostavat erilaisia
lähestymistapoja psykiatrisessa sairaanhoidossa. Erilaisuudessaan käsitykset ilmentävät
osaltaan myös Wolfin et al:n (2000; kts. myös Cutcliffe 1997) mainitsemaa jatkuvaa keskustelua psykiatrisen hoitotyön olemuksesta. Kansainvälisten artikkeleiden perusteella
(kts. esim. Hummelvoll & da Silva 1994; Barker et al. 1998; Gournay 1999; Flaskerud &
Wuerker 1999) keskustelussa asettuvat herkästi vastakkaisiksi ihmistieteellinen, asiakkaan
ja henkilökunnan vuorovaikutusta korostava näkökulma ja monitieteellinen, laajempaa
auttamismenetelmien hyödyntämistä ja selkeästi prosessimenetelmän mukaisesti etenevää
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toimintaa painottava psykososiaalinen näkökulma, joka sisältää näyttöön perustuvan toiminnan (Barker et al. 1998; Baker 2000; Grant 2001; Trenchard et al. 2002), jota jotkut asiantuntijat pitävät medikalistiseen ajattelutapaan pohjautuvana (ks. esim. Hummelvoll & da
Silva 1994). Näkemysten erilaisuus ilmenee myös uusimmissa kotimaisissa psykiatrisen
hoitotyön oppikirjoiksi tarkoitetuissa teoksissa (ks. Välimäki 2000; Punkanen 2001).
Tutkimukseni tulokset vastaavat suurelta osin olemassa olevan kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten sisältämää käsitystä hyvästä mielenterveystyöstä, eikä mitään olennaisesti uutta tullut esille. Kuitenkin pidän tutkimukseni perusteella tärkeänä esittää joitakin keskustelunaiheita mielenterveystyössä toimiville sekä mielenterveystyötä opettaville.
Tutkimustulosten mukaan sekä eri asiakkaiden että eri työntekijöiden ja myös näiden
kahden eri ryhmän käsitykset hyvästä mielenterveystyöstä poikkeavat toisistaan olennaisesti. Työntekijöiden erilaisten käsitysten perusteella nousee väistämättä esille kysymykset
siitä, millä perusteella asiakkaat ohjautuvat eri työntekijöiden asiakkaiksi ja kuinka pitkälle
yksittäinen työntekijä voi toimia oman käsityksensä mukaan auttaessaan asiakkaita vai tarvitaanko nykyistä enemmän vertaisarviointia tai riittääkö mahdollinen yhteinen työryhmässä käyty keskustelu turvaamaan hyvätasoisen mielenterveyspalvelun jokaiselle asiakkaalle riippumatta siitä, kuka on hänen hoitava henkilönsä. Asiakkaiden toisistaan poikkeavat käsitykset puolestaan herättävät kysymyksen, kuinka taata jokaiselle yksilöllinen apu.
Käsitysten yksilöllisyys korostaa asiakkaan tuntemisen tärkeyttä ja yhteisen keskustelun
merkitystä ja asettaa kyseenalaiseksi selkeiden ennalta sovittujen hoito-ohjelmien merkityksen mielenterveystyössä. Syvimmiltään on kysymys siitä, minkä asioiden asiantuntijana
pidetään ammatillisen koulutuksen hankkinutta työntekijää ja minkä asioiden asiantuntijana pidetään asiakasta. Yleisesti olisi tärkeää pohtia, millä tavalla ja missä laajuudessa on
mahdollista toteuttaa kuluttajaliikkeen esittämää ideaa asiakkaiden osallistumisesta yhtenä
vaikuttajaryhmänä mielenterveystyön hallintoon (ks. esim. Geller et al. 1998) ja vaikuttamista palvelujen laatuun ja sisältöön sitä kautta yhteistyössä ammatillisten toimijoiden
kanssa.
Tutkimuksessa mukana olleiden toisistaan poikkeavat käsitykset korostavat myös selkeän, ymmärrettävän ja puolueettoman tiedon jakamisen merkitystä. Kuluttajakeskeisessä
ajattelutavassa (ks. esim. Geller et al. 1998) lähdetään siitä, että asiakkaille kerrotaan mitä
erilaista apua hänelle ylipäänsä voidaan tarjota ja sen jälkeen asiakas valitsee itselleen sopivimman. Tiedon jakaminen on olennaisen tärkeää, mutta yhtä tärkeää on se, mitä tietoa jaetaan ja millä tavoin, koska tietoa voidaan käyttää tehokkaana ohjailuvälineenä. Sinänsä tutkimukseni tulosten perusteella on syytä keskustella siitä, mitkä kaikki seikat ovat yhteydessä vaikeuteen lisätä asiakkaiden osallistumista hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.
Korjaavan mielenterveystyön menetelmiä on paljon, ja tässäkin tutkimuksessa tuli esille
hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, millä menetelmillä hyvää mielenterveystyötä voidaan
toteuttaa. Millä tavalla toimii yksittäinen työntekijä, joka tietää tutkimusten perusteella,
että hänen asiakkaansa hyötyisi eniten tietyntyyppisestä psykoterapiasta, johon asiakas on
halukas, mutta jota työntekijä ei kuitenkaan hallitse? Onko niin, että mielenterveystyön
työntekijät toimivat kukin kompetenssinsa mukaan sillä perusteella että tutkimusten
mukaan eri psykoterapiamuodoilla on yhteisiä auttavia elementtejä eikä mitään spesifiä
johonkin tiettyyn psykoterapiamuotoon liittyvää auttavaa tekijää ole olemassa (Shaw 1997)
ja jättävät huomiotta näyttöön perustuva toiminta -ajattelutavan edustajien esittämät hyvin
selkeät kannanotot eri psykoterapiamuotojen sopivuudesta erilaisten häiriöiden hoitoon
(ks. esim. Geddes et al. 1997; Sullivan 1998; Parry & Richardson 2000)? Koska asiasta on

141
olemassa hyvin ristiriitaista tietoa, kysymys ei myöskään enää ole vain yksittäisen työntekijän ratkaisuista, vaan koko työyhteisön ratkaisuista ja osaltaan ymmärtääkseni myös erilaisten tiedekäsitysten törmäämisestä toisiinsa. Edelleen voidaan esittää seuraavia kysmyksiä: Mitkä ovat asiakkaan päätäntävallan rajat ja kuinka pitkälle professionaalinen ohjailu
voi ulottua? Ja toisaalta kuinka pitkälle ulottuu yksittäisen työntekijän vapaus auttaa asiakkaita niillä menetelmillä, jotka hän hallitsee? Tältä osin suomalaiset mielenterveystyön
ammatilliset toimijat ovat sekä yksilöinä että ammattikuntina keskellä haastavaa arvokeskustelutilannetta nimenomaan ajateltaessa erilaisia psykoterapiamuotoja.
Toinen keskeinen keskustelunavaus koskee potilaiden osallistumista hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tutkimukseni tulosten mukaan asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksissä on tältä osin suurta ristiriitaisuutta. Hyvää mielenterveystyötä voidaan tässä tutkimuksessa mukana olleiden käsityksen mukaan toteuttaa ilman, että asiakas on läsnä hoitosuunnitelmaneuvottelussa. Toisaalta osa asiakkaista haluaa päättää kaikista hoitoaan koskevista asioista itse, osa haluaa toimia yhteistyössä ja osa jättää päätöksenteon ammatillisille toimijoille. Työntekijöiden halu suunnitella hoitoa ilman asiakkaan läsnäoloa herättää
useita kysymyksiä: Onko tämä heijastusta asiantuntijavaltaisuudesta, jonka sanotaan olevan terveyspalveluita luonnehtiva piirre (ks. esim. Riikonen ym. 1996; Mönkkönen 2001)?
Onko tämä jäänne ajalta, jolloin asiakkaiden tiedon saamisen mahdollisuus erilaisista
tavoista auttaa heitä oli toisenlainen kuin nykyään (vrt. Neuberger 2000) vai perustuuko
tämä tietynlaiseen näkemykseen psyykkisten ongelmien luonteesta? (Vrt. Seikkula 1994.)
Henkilökunnan neuvotellessa keskenään asiakkaan hoitosuunnitelmasta on vaarana, että
asiakkaalle tarjotaan valmis ratkaisu. Asiakkaan oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon korostetaan hyvän mielenterveystyön ja yleisemmin hyvän terveydenhuollon
kriteerinä yleisesti (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; Kunnallisen sosiaalija terveydenhuollon tavoite- ja toimintasuunnitelma 1999–2002; Mielekäs elämä 2000;
Mielenterveyspalveluiden laatusuositukset 2001). Tärkeää on myös muistaa että, asiakkaan
osallistumattomuus korostaa hänen asemaansa potilaana, ei palveluiden käyttäjänä (Tower
1994). Viimekätisesti kysymys asiakkaan osallistumisesta hoitoaan koskevaan päätöksentekoon kiteytyy kysymykseen korjaavan mielenterveystyön asiantuntijuuden sisällöstä.
Kolmanneksi keskustelunavaukseksi haluan nostaa tutkimuksessani mukana olleiden
työntekijöiden usein mainitseman moniammatillisuuden. Moniammatillisuus ilmenee
paitsi yhteistyönä myös Tyrerin (2000) ja Qvretveitin (1993) mainitsemana jaettuna osaamisena. Toisistaan poikkeavat käsitykset hyvän mielenterveystyön tavoitteista, hoidon tarpeen määrittämisestä ja käytettävistä auttamismenetelmistä saavat kysymään, onko kaikilla
työryhmän jäsenillä Engeströmin (1993) mainitsema hyvän moniammatillisen toiminnan
edellyttämä yhteinen työorientaatio.
Neljäs esittämäni keskustelunavaus perustuu asiakkaiden haastattelujen tulokseen,
jonka mukaan hoitavan henkilön pysyvyyden ohella työntekijän ja asiakkaan persoonakohtainen yhteensopivuus on hyvin tärkeä hyvän mielenterveystyön edellytys. Mielenterveystyössä omahoitajajärjestelmä on ollut käytössä 1960–1970 -luvuilta lähtien (ks. esim.
Hynynen 1999; Pukuri 2001; Puolakka 2001), ja se on otettu käyttöön yksilövastuisen hoitotyön -nimellä hivenen muuntuneena muussa hoitotyössä (ks. esim. Munnukka & Aalto
2002). Omahoitaja -työnjakomallin ideaalina esitetään työntekijän vastuu potilaasta koko
hoitojakson ajan (Hegavary 1987; ks. myös Munnukka 1993; Munnukka & Aalto 2002).
Tässä tutkimuksessa mukana olleiden asiakkaiden käsitys hoitosuhteen osapuolien persoonakohtaisen yhteensopivuuden tärkeydestä herättää perusteltuja epäilyjä siitä, onko tällai-
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nen kategorinen ja itseisarvoluontoisuutta muistuttava pitäytyminen jonkin toimintatavan
puhdasoppisessa soveltamisessa potilaan kannalta paras mahdollinen vaihtoehto. Kysymyksen tärkeyttä korostaa se, että omahoitaja -työnjakomallin etuna pidetään hoidon potilaslähtöisyyttä.
Viimeisenä keskustelunavauksena nostan esille tutkimustulosten painottumisen korjaavaan mielenterveystyöhön. Mielestäni on syytä kysyä, millaiset arvostukset ovat yhteydessä siihen, että erityisesti rakentava mielenterveystyö on jäänyt niin vähälle huomiolle
keskusteltaessa mielenterveystyöstä ja yhteiskuntapolitiikasta. Mielenterveystyön komitea
(1984, osa II, 55) pitää mielenterveystyön ammattilaisten osuutena rakentavassa ja ehkäisevässä mielenterveystyössä muun muassa tiedottamista mielenterveyttä uhkaavista seikoista yhteiskunnallisille päätöksentekijöille. Tämänkaltainen käsitys hyvästä mielenterveystyöstä puuttuu kokonaan tutkimukseni aineistosta ja suurelta osin myös psykiatrisen
hoitotyön kirjallisuudesta.

12.2 Tutkimustulosten merkityksestä mielenterveystyön koulutukselle
Tutkimukseni tulosten perusteella esitän joitakin keskustelun aloitteita myös mielenterveystyön koulutuksesta vastaaville, koska opetus on keskeisessä asemassa tiedonvälittäjänä (vrt. Lauri & Elomaa 1998) ja opetuksessa väistämättä välittyvät erilaiset arvot ja arvostukset (vrt. Turunen 1992). Asiakkaiden haastattelujen perusteella hyvä työntekijä mielenterveystyössä on sekä persoonaltaan että ammattitaidoltaan sopiva. Tältä osin tutkimukseni
tulos on pitkälti samankaltainen kuin Pelttarin (1997) tutkimuksen, jossa hän toteaa sairaanhoitajien, terveyspalveluiden käyttäjien ja terveydenhuollon hallinnon edustajien, hoitotyön koulutuksen edustajien ja hoitotyön tutkijoiden pitävän sairaanhoitajan sekä nykyisinä että tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksena taitoa toteuttaa ihmisestä lähtevää hoitotyötä. Tutkimuksessani haastattelemani henkilöt korostavat sairaanhoitajan persoonallisia
ominaisuuksia. Glen (1998a,b) esittää näkemyksenään, kuinka hoitotyön laatu ei suinkaan
ole sitä, että toiminta täyttää sille etukäteen asetetut standardit, vaan hoitotyön, moraaliperustaisen ammattialan, työn laatu ilmenee niissä inhimillisissä arvoissa, jotka reaalistuvat
työntekijöiden ja potilaiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin ollen sairaanhoitajan kompetenssi on aivan eri asia, jos ymmärtää hänen työnsä eettisenä pyrkimyksenä
eikä eräänä instrumentaalisen toiminnan muotona.
Asiakkaat kuvaavat haluamaansa vaikutusmahdollisuutta tavalla, joka asettaa mielenterveystyön koulutukselle paljon haasteita. Haasteen ydinsisältönä on kysymys, millä
tavalla opetus tulee toteuttaa, jotta opiskelija jo koulutuksen aikana voisi kasvaa aitoon
yhteistyöasenteeseen ja -taitoon asiakkaiden kanssa. Toisaalta kysymys on myös siitä, mitä
on ammatillisen toimijan osaaminen mielenterveystyössä, jossa hänen asiakkaillaan on
hyvinkin erilaisia odotuksia saamastaan avusta. Mitä on ammatillisesti koulutetun osaaminen mielenterveystyössä niiden asiakkaiden kanssa, jotka tulevat asiakkaaksi jättäytyen
täysin työntekijöiden huomaan, ja mitä se on asiakkaan kanssa, joka haluaakin päättää
kaikki hoitoaan koskevat asiat itse? Pohjimmiltaan on kysymys siitä, millainen eettinen
valmius opiskelijalle kehittyy koulutuksen aikana. Eettinen asennoituminen ei liity näiltä
osin vain asiakkaisiin, vaan on yhtä tärkeä suhteessa työtovereihin ja muihin yhteistyökumppaneihin, joilla voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä.
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Molempiin edellä mainitsemiini keskustelun aloitteisiin liittyen otan esille kehityshaasteena arvokasvatuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä: Kuinka turvata toisaalta arvoteorian peruskäsitteiden tuntemus ja toisaalta ennen kaikkea niiden merkitys ja konkretisoituminen erilaisissa asiakastilanteissa? Kuinka auttaa opiskelijaa ymmärtämään toisaalta
omien henkilökohtaisten ja toisaalta ammatillisten arvojen riittävä koherenttius sekä toisaalta ero korkeiden ja vahvojen arvojen kohdalla tältä osin? Kuinka edistää sen ymmärtämistä, että eettisissä ratkaisuissa on sijansa myös tunteilla. Millä tavalla edistää sitä, että
jokainen alalla toimiva voisi toisaalta tietoisesti harjoittaa kriittistä harkintaa pohtiessaan
asiakkaidensa hyvää ja toisaalta ymmärtää ja hyväksyäkin sen, että viimekätisesti eettisissä
pohdinnoissa jää aina sijaa myös intuitiiviselle harkinnalle? Kaikki ei ole ratkaistavissa tieteellisen tiedon varassa. (Vrt. Laitinen 1996; Gastmans 2002.)
Tutkimuksessani mukana olleista työntekijöistä monet ovat hoitotyön edustajia. Hoitotieteellisen tiedon vähäinen osuus tutkimustuloksissa saa kysymään sairaanhoitajakoulutuksen mielenterveystyön opetuksen tietoperustan sisältöä. Hoitotieteellinen tietoperusta ei
mielestäni ole itsetarkoitus, mutta sairaanhoitajan ammatti-identiteetin vahvistumisen kannalta on tärkeää olla selkeä käsitys siitä, mitä hoitotyöllä saadaan aikaan ja millaisilla
menetelmillä (vrt. Hentinen 2002). Sairaanhoitajien suuri kiinnostus psykoterapeuttisen
osaamisensa syventämiseen on toisaalta hyvin ymmärrettävää, kun tiedämme, että Mielenterveystyön komitea esitti mietinnössään jo vuonna 1984 tarpeen lisätä nimenomaan psykoterapeuttista osaamista. Tosin tässä yhteydessä on huomattava, että hoitotieteellinen koulutus oli alkanut Suomessa vasta muutamaa vuotta aiemmin, vuonna 1979 (ks. esim. Lauri
2002). Nykyisin kaikilla ammattikorkeakoulun hoitotyön opettajilla tulee olla hoitotieteellinen koulutus (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 255/1995), joten opettajille hoitotieteellinen ajattelu sinänsä on tuttu. Kuinka paljon hoitotieteellisen tiedon vähäisyydessä on
kysymyksessä arvostus? Mikä merkitys on sillä, että Suomessa ei tietämäni mukaan tällä
hetkellä ole kokonaisuudessaan selkeästi hoitotieteelliseen viitekehykseen perustuvaa alan
oppikirjaa (vrt. Linnainmaa 1999)?

12.3 Tutkimuksen eettinen arviointi
Tutkimuseettiset kysymykset liittyvät koko tutkimusprosessiin (Vehviläinen-Julkunen
1997, 27; ks. myös Grönfors 1985, 190–209). Wagstaff ja Gould (1998) sekä Orb et al.
(2001) toteavat, että hoitotieteellisessä tutkimuksessa noudatettavat eettiset periaatteet ovat
tutkimuksessa mukana olevien autonomian kunnioittaminen, hyvän tekeminen ja pahan
välttäminen sekä oikeudenmukaisuus. Arvioin tässä luvussa tutkimukseni eettisyyttä
yhdistämällä tutkimusprosessin vaiheet ja nämä eettiset periaatteet.
Tutkimusaiheen valintaa tulee arvioida sekä valintaa ohjanneiden arvojen näkökulmasta
(Vehviläinen-Julkunen 1997, 28) että myös tutkimuksesta arviolta saatavan hyödyn ja siitä
mahdollisesti seuraavan haitan näkökulmasta (Grönfors 1985, 189). Eettisistä periaatteista
aiheen valinnassa korostuu erityisesti hyvän tekeminen ja pahan välttäminen. Tämä tutkimus käynnistyi omasta mielenkiinnostani, mutta olen kuitenkin keskustellut aiheen valinnastani mielenterveystyön käytännössä toimivien kanssa. He ovat pitäneet aiheen valintaani perusteltuna ja tutkimustehtäviäni tärkeinä. Pidän aihettani eettisesti perusteltuna
myös siitä syystä, että aihetta on tutkittu vähän (vrt. Hirsjärvi ym. 1997). Näin ollen voi aja-
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tella, että tutkimuksestani voi olla tulevaisuudessa hyötyä. Mikä sai minut, hoitotieteessä
opintoni suorittaneen, varsinaista filosofista koulutusta omaamattoman, mutta arvo- ja
arvostusasioihin terveydenhuollossa jonkin verran perehtyneen opiskelijan valitsemaan
arvoteoreettisen opinnäytetyön aiheen? Jälkeenpäin ajatellen valintani oli tietoinen vain
siltä osin, että halusin tutkia hyvää. Käsitys tutkimukseni arvoteoreettisesta luonteesta selvisi pikkuhiljaa prosessin aikana.
Tutkimuksessani ovat mukana sekä mielenterveystoimiston asiakkaat että työntekijät.
Pidän tätä valintaa oikeudenmukaisuuskysymyksenä (vrt. Wagstaff & Gould 1998; ks.
myös Vehviläinen-Julkunen 1997, 28). Toiminnan kehittäminen vaatii sekä asiakkaiden
että työntekijöiden käsitysten selvittämistä. On vaikea ajatella, että mielenterveystyötä
kehitettäisiin pelkästään kuluttajakeskeisen tutkimustiedon ja ajattelutavan mukaan, koska
korjaava mielenterveystyö perustuu aina osaltaan vuorovaikutukseen olipa hoitomenetelmävalinta mikä tahansa. Pelkästään henkilökunnan käsityksiin tukeutuminen vahvistaisi
osaltaan paternalistista asiantuntijavaltaa, joka nykypäivän ajattelussa tuntuu myös yhtä
vieraalta.
Tutkimusaiheen valinnassa konkretisoituu myös tutkijan vastuuni eri tahoille. Vastuuni
toisille ihmisille merkitsee sitä, etten voi käyttää tutkijan asemaani hankkiakseni itselleni
hyötyä tai aiheuttaa muille haittaa (vrt. Wagstaff & Gould 1998). Tutkijan vastuuta toisille
ihmisille osoittaa myös sen arvioiminen, osallistuisiko tutkija itse kyseiseen tutkimukseen,
jos se toteuttaisi joku toinen (Grönfors 1985, 189). Tämä tutkimus on opinnäytetyö ja opinnäytetyöstä on mielestäni aina myös henkilökohtaista hyötyä. Näin ollen keskeiseksi eettisen arvioinnin kohteeksi tulee se, ovatko tutkimukseen mukaan pyytämäni valmiit edistämään tästä opinnäytetyöstä minulle koituvaa hyötyä, jonka ymmärrän olevan ennen kaikkea mahdollisuuden oppia vaikeuksiin joutuneiden ja heitä auttavien työntekijöiden kokemuksista omaa opetustyötäni varten. Omaa hyötyäni korostaa se, ettei tutkimuksessa
mukana oleville asiakkaille ja työntekijöille sinänsä koidu tutkimuksesta mitään välitöntä
hyötyä. Jokainen, jota pyysin mukaan tutkimukseen, joutui näin ollen itse arvioimaan haluaako edistää opinnäytetyöni toteuttamista ja siitä minulle koituvaa hyötyä. Voisin itse tarvittaessa osallistua jonkun toinen toteuttamaan samanlaiseen tutkimukseen, vaikkakin tällainen pohdinta on nykyhetkellä vain teoreettista.
Toisena tutkimusprosessin eettisen arvioinnin kannalta tärkeänä seikkana mainitaan tutkijan ja tutkimusyhteisön suhde (Julkunen-Vehviläinen 1997; ks. myös Grönfors 1985).
Olen toteuttanut tämän tutkimuksen julkisen terveydenhuollon organisaatiossa ja saanut
kyseisen organisaation eettiseltä toimikunnalta luvan. Tutkimuksessa mukana olevien anonyymiuden säilyttämiseksi en liitä lupa-asiakirjoja tutkimusraporttiini.
Tutkijan ja tutkimuksessa mukana olevien suhteessa korostuu eettiseltä kannalta erityisesti autonomian periaate (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999; Wagstaff &
Gould 1998; Orb et al. 2001). Sekä tutkimuksessa mukana olleet asiakkaat että työntekijät
ilmoittautuivat mukaan vapaaehtoisuuden periaatteella: asiakkaat hoitavalta työntekijältä
saamansa tiedotteen perusteella ja työntekijät pitämäni tiedotustilaisuuden jälkeen kirjoittamalla nimensä listaan, jonka jätin toimipisteen henkilökunnan yhteistilaan muutamaksi
päiväksi. Osallistumisen vapaaehtoisuus ilmeni tutkimuksessani siten, että alle puolet
asiakkaista, joille jaettiin tutkimustani koskeva tiedote, palautti sen minulle, ja siten, että
kukaan työryhmän lääkärijäsenistä ei ilmoittautunut mukaan tutkimukseen. Pidän eettisesti
tärkeänä sitä, että asiakkaat lähettivät ilmoittautumisensa postitse suoraan minulle, jolloin
heitä hoitavat työntekijät eivät tienneet ketkä asiakkaista ovat mukana tutkimuksessa.
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Haastattelussa eräs työntekijä totesi yhden asiakkaansa maininneen olevansa mukana tutkimuksessani, mutta muutoin asia ei ollut lainkaan esillä työntekijöiden ja minun välisissä
keskusteluissa lukuun ottamatta työntekijöiden yleisluotoista tiedustelua siitä, onko tutkimukseeni ilmoittautunut haastateltavia.
Tutkimukseen osallistumisen tulee perustua tietoiseen suostumukseen, jonka henkilö
antaa saatuaan riittävän tiedon tutkimuksesta sekä aineiston ja tulosten käytöstä (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999; ks. myös Wagstaff & Gould 1998; Orb et al.
2001). Mielenterveyspalveluja käyttävien asiakkaiden kykyä antaa tietoinen suostumus on
pidetty ongelmallisena (ks. esim. Blackburn 1994; Usher & Holmes 1997). Itse pidän kaikkia mukana olleita asiakkaita kykenevinä antamaan tietoisen suostumuksen, mutta laatimaani tiedotetta voidaan perustellusti kritisoida eettisestä näkökulmasta. Vaikka tiedotteesta käyvät ilmi tutkimuksen yleisluonteinen hyöty, osallistumisen keskeyttämismahdollisuus ja yhteystiedot lisätietoja varten (vrt. Grönfors 1985, 199–2000), pidän sitä jälkikäteen arvioituna hieman liian yleisluonteisena ja osin epäonnistuneena, koska käytin tiedotteessa ilmausta mielenterveystyön laatu, jota käsitettä en kuitenkaan käyttänyt haastatteluissa lainkaan. Eettisesti perustellumpaa olisi ollut kirjoittaa täsmällisesti tutkimusaiheeni.
Tämä olisi ollut mahdollista, koska aiheen arvoteoreettisen rajauksen olen tehnyt jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tiedotteen yleisluonteisuus on voinut osaltaan myös vaikuttaa siihen, että asiakkaiden haastatteluaineistoon sisältyy runsaasti tutkimustehtävien kannalta marginaalisia kuvauksia asiakkaiden elämästä ja vaikeuksista.
Tutkimusaineiston hankintaan haastattelemalla sisältyy useita eettisesti arvioitavia
näkökohtia. Erityisesti autonomian ja hyvän tekemisen periaatteet korostuvat tässä vaiheessa. Tietoinen suostumus on luonteeltaan dynaaminen (Vehviläinen-Julkunen 1997, 30;
Orb et al. 2001). Tästä syystä sopiessani asiakkaiden kanssa haastattelun ajankohtaa puhelimitse varmistin vielä, että he ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Puhelinkeskustelussa tarjosin henkilölle mahdollisuutta itse valita haastattelun ajankohta ja paikka.
Useimmat halusivat tulla haastatteluun mielenterveystoimistoon ja hyvin harva piti tärkeänä, että haastattelu olisi ollut samana päivänä kuin käynti vastaanotolla. Pidän tutkimukseni aihetta aika neutraalina, mutta silti jälkeenpäin on vaikea arvioida mikä merkitys
haastattelujen sisällölle oli niiden toteuttamisella mielenterveystoimistossa, jonne asiakkaalla oli hoitosuhde. Asiakkaan kotona tehdyt muutamat haastattelut eivät sinänsä eroa
sisällöllisesti mielestäni mitenkään muista haastatteluista.
Ensimmäisen haastattelukerran päättyessä kysyin kaikilta asiakkailta lupaa siihen, että
otan myöhemmin heihin yhteyttä puhelimitse sopiakseni toisesta haastattelusta. Yksi henkilö kieltäytyi tässä vaiheessa ilmoittaen, ettei halua jatkaa tutkimuksessani. Hänen autonomiansa säilyttämiseksi en tiedustellut häneltä tarkemmin kieltäytymisen perusteita.
Sopiessani toista haastattelua varmistin vielä, että henkilö on halukas osallistumaan. Tässä
vaiheessa uudesta haastattelusta kieltäytyi kaksi. He ilmoittivat itse heti puhelinkeskustelun alussa syyn. Toinen totesi terveydentilansa muuttuneen oleellisesti, ja toinen kertoi voineensa ensimmäisessä haastattelussa sanoa kaiken mitä aiheesta halusi sanoa.
Niihin työntekijöihin, jotka olivat ilmoittautuneet mukaan tutkimukseeni, otin puhelimitse yhteyttä sopiakseni haastatteluajan. Työntekijät saivat käyttää haastatteluun työaikaansa, ja näin ollen oli luontevaa, että haastattelin heitä heidän työpaikallaan. Kukaan
työntekijöistä, joka oli alun perin ilmoittautunut mukaan, ei kieltäytynyt haastattelusta missään vaiheessa. Päinvastoin työntekijät asettivat minun autonomiani etusijalle kysymällä,
mikä haastatteluaika sopii minulle.
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Haastattelujen toteuttamista tulisi ohjata autonomian sekä hyvän tekemisen ja pahan
välttämisen periaatteet (Wagstaff & Gould 1998; Orb et al. 2001). Kaikkien ensimmäisessä
haastattelussa kerroin lyhyesti vielä tutkimuksestani, totesin nauhoittavani haastattelut jatkotyöskentelyä varten sekä tiedotin siitä, että nauhoja ei käsittele kukaan muu kuin minä ja
että jokainen voi itse päättää mitä kertoo minulle tutkimastani aihepiiristä. Usher ja Holmes
(1997) kiinnittävät huomiota tutkimushaastatteluun osallistumisen emotionaalisiin seurauksiin, jotka voivat olla paitsi terapeuttisia myös epämukavuutta aiheuttavia. Tässä tutkimuksessa työntekijät tarkastelivat hyvää mielenterveystyötä oman toimintansa kautta ja
asiakkaat suurelta osin omien hoitokokemustensa avulla. Näin ollen olisi voinut olettaa,
että haastattelu voi herättää myös epämukavia tunteita. Tätä oletusta vastaan on kuitenkin
haastatteluissa usein esiintyvä maininta siitä, kuinka on hyvä pysähtyä miettimään työtänsä
arvonäkökulmasta ja kuinka tutkimukseni odotetaan antavan tietoa mielenterveystyön
kehittämiseksi.
Terveydenhuoltoon liittyvää tutkimusta tekevä tutkija voi joutua pohtimaan tasapainon
säilyttämistä empaattisen kuuntelijan ja määrätietoisen tiedonhankintahaastattelijan roolien välillä (Usher & Holmes 1997). Jotkut asiakkaat herkistyivät itkuun kertoessaan
omista elämänvaikeuksistaan. Näissä tilanteissa katsoin eettisesti perustelluksi kuunnella
ja antaa aikaa itkulle. Katsoin myös eettisesti perustelluksi tuoda esille ymmärrykseni siitä,
että heillä on psyykkisesti raskasta, ja todeta olevani kiitollinen, että he ovat kuitenkin
halunneet osallistua tähän tutkimukseen. En pidä tätä eettisesti arveluttavana, vaikka Orb
et al. (2001) korostavatkin tutkijan roolin säilyttämistä ja hoitajan roolin ottamisen välttämistä. Ajattelen itse, että eettisesti arveluttavaa tai ainakin inhimillisesti kylmää olisi ollut
jatkaa ilman mitään viittausta haastateltavan kertomaan. Yhdessä haastattelussa poikkesin
tutkijan roolistani puolestaan asianajajan rooliin henkilön kertoessa kuinka yhteistyö hoitavan henkilön kanssa ei suju ja hän kokee ettei saa riittävää apua. Tässä tilanteessa katsoin
perustelluksi kysyä häneltä, onko hän keskustellut asiasta hoitavan henkilön kanssa. Saatuani kieltävän vastauksen sanoin oman mielipiteeni olevan sen, ettei asiaa kannata jäädä
yksin murehtimaan vaan se kannattaa ottaa se esille, koska potilaana hänellä on oikeus
hyvään hoitoon.
Yksilön autonomian kunnioittaminen sekä pahan välttäminen tuli esille muutaman kerran työntekijöiden haastatteluissa, joissa huomasin miettiväni, kuinka paljon voi pyytää
lisäselvennyksiä tai esittää jatkokysymyksiä. Nämä liittyivät tilanteisiin, joissa työntekijä
totesi toistamiseen, ettei hän osaa selittää asiaa, tai kysyi, osasiko hän vastata oikein tai
oliko tämä lainkaan sitä mitä odotin. Tutkimuspäiväkirjastani huomaan, kuinka minulle tuli
tunne, että työntekijä kokee olevansa tentittävänä. Puhtaaksi kirjoitetuista haastatteluista
näen, kuinka olen todennut heidän kertovan juuri minua tutkijana kiinnostavista asioista ja
todenneeni, että teeman käsittely voidaan päättää. Aloittelevana tutkijana en ollut osannut
varautua kyseisen kaltaisiin tilanteisiin vaan toimin intuitiivisesti, ja jälkeenpäin on vaikea
arvioida miltä työntekijöistä itsestään tuntui.
Aineiston analyysin eettiset ratkaisut ohjautuvat lähinnä oikeudenmukaisuuden periaatteesta. Ymmärrän tämän vaativan sitä, että analysoin aineiston huolellisesti ja ottamalla
jokaisen haastattelun mukaan analyysiin asettamatta tutkimuksessa mukana olevia eriarvoiseen asemaan. Olen jättänyt yhden haastattelun analyysin ulkopuolelle, mitä pidän eettisesti perusteltuna, koska katson, ettei haastattelu kohdistu tutkimukseni kannalta asianmukaiseen sisältöön.
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Tutkimusraportin julkaisemisessa ovat tärkeitä kaikki tämän luvun alussa mainitsemani
eettiset periaatteet. Tutkimuksessa mukana olleiden autonomian toteutuminen edellyttää,
etten julkaise mukana olleiden nimiä tai muitakaan tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa.
Tästä syystä tutkimusraportin lainauksissa ei ilmene minkä ammattiryhmän edustajasta on
kyse ja olen myös pyrkinyt valitsemaan lainauksia eri henkilöiltä. Lyhenteiden perässä olevat numerot olen laittanut satunnaisessa järjestyksessä kansioissani olleisiin puhtaaksi kirjoitettuihin haastatteluihin. Pidän henkilöiden erottamista toisistaan välttämättömänä, jotta
lukija voi todeta, etteivät kaikki lainaukset ole samalta henkilöltä. Tutkimus julkaistaan
opinnäytetyönä, ja se tulee näin ollen olemaan kaikkien halukkaiden saatavissa. Tämän seikan toin esille asiakkaille laatimassani tiedotteessa ja työntekijöille pitämässäni tiedotustilaisuudessa. Tutkimukseni neutraalin aihepiirin vuoksi raportin julkaisemisesta ei pitäisi
arvioni mukaan olla haittaa tutkimuksessa mukana olleille. Kuitenkin olen päätynyt siihen,
etten julkaise tutkimusraportissa tutkimuksen kohdeyhteisöä. Pidän tätä menettelytapaa
sopivana, koska kohdeyhteisön julkaiseminen ei tuo lisäarvoa tutkimuksen lukijalle. Yhden
työntekijän ilmaukset paljastavat työyhteisön jäsenille kenestä on kysymys, koska kyseiseen ammattiryhmään ei kuulu muita. Hänen kanssaan olen sopinut lainauksien esittämisestä.

12.4 Tutkimuksen lähestymistavan arviointia
Olen toteuttanut tutkimukseni fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti. Fenomenografia kehitettiin alun perin oppimisen tutkimiseen oppijan näkökulmasta (Marton 1986).
Valitsin tutkimusta aloittaessani fenomenografian, koska siinä keskitytään nimenomaan
käsitysten tutkimiseen. Vasta perehdyttyäni tarkemmin lähestymistapaan ymmärsin
kyseessä olevan laadullisen tutkimustavan, jossa käsite käsitys voidaan vaihtaa muihin, laadullisessa tutkimuksessa ehkä yleisemmin käytettyihin käsitteisiin, kuten kokea ja ymmärtää (Marton & Booth 1997). Sinänsä fenomenografian soveltuvuutta arvojen tutkimiseen
koskee Häyryn ja Häyryn (1997, 9) mainitsema rajoite, jonka mukaan kyselemällä saadaan
selville vain kuviteltuja ihanteita ja tyhjiä arvostuksia.
Miettiessäni tutkimukseni lähestymistapaa kiinnitin huomiota fenomenologian ja fenomenografian yhteisiin piirteisiin ja pohdin yhtenä vaihtoehtona fenomenologisen menetelmän valitsemista tutkimukseni toteutustavaksi. Fenomenografia perustuu osaltaan fenomenologiseen filosofiaan, mutta en valinnut fenomenologista meenetelmää tutkimukseni
lähestymistavaksi, koska se edellyttää tutkimuksessa mukana olevan kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (ks. esim. Giorgi 1988) ja näin minun olisi pitänyt etukäteen itse päättää
missä toteutetaan hyvää mielenterveystyötä. Sen sijaan käsityksensä hyvästä mielenterveystyöstä voi ilmaista vaikka ei olisikaan kokemusta siitä.
Fenomenografinen aineiston analyysi mahdollistaa erilaisten käsitysten esille tulemisen, koska perusperiaatteena on, että analyysissä pitäydytään alkuperäisessä aineistossa.
Tässä suhteessa fenomenografia eroaa muun muassa sisällönanalyysistä (ks. esim. Burns
& Grove 1987; Kyngäs & Vanhanen 1999; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001) ja grounded theory -menetelmän mukaisesta aineiston analyysitavasta (Glaser & Straus 1967; ks.
myös Isola 1997) joille molemmille on ominaista aineiston abstrahointi. Näin ollen fenomenografinen lähestymistapa voi tarjota yhden perustellun mahdollisuuden monenlaisiin
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hoitotieteellisiin tutkimuksiin, joissa tutkija on kiinnostunut eri-ikäisten, erilaisessa elämäntilanteessa olevien, erilaisia sairauksia potevien terveyttä, sairautta ja niiden ylläpitämistä ja hoitamista koskevista käsityksistä (vrt. Sjöström & Dahlgren 2002).
Fenomenografiseen lähestymistapaan liittyy rajoituksia, joista keskeisinä on pidetty
konteksti- ja subjektineutraalisuutta, luottamista haastatteluun ainoana aineistonkeruumenetelmänä sekä mahdollisuutta siihen, että tuloksina esitetään kontekstistaan irrallisia merkityksettömiä sanalistoja (Säljö 1994; ks. myös Friberg et al. 2000). Seuraavassa tarkastelen sitä, miten olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä valitsemani lähestymistavan rajoitukset.
Kontekstineutraalisuus vaikeuttaa tulosten soveltamista. Tutkimuksessani olen päätynyt
tästä syystä säilyttämään asiakkaiden ja työntekijöiden aineistot erillisinä. Lisäksi tuloksia
esittäessäni liitän mukaan oman puheenvuoroni osoittamaan sitä kontekstia, jossa tutkimuksessa mukana olevan käsitykset puheena olevasta ilmiöstä esiintyvät. Tutkimukseni
konteksti, mielenterveystoimisto, ilmenee myös raportista.
Ahonen (1994) korostaa teorian merkitystä fenomenografisessa tutkimuksessa. Yksittäiset sanat, lauseet tai asiakokonaisuudet eivät ole merkityksellisiä ilmauksia, joista muodostetaan kategoria, vaan ne tulee liittää toisiinsa ja tutkittavaa ilmiötä jäsentävään teoreettiseen tietoon. Olen pyrkinyt aineiston analyysissä ja tulosten esittelyssä säilyttämään
tulosten merkityksellisyyden valitsemalla analyysiyksiköksi aineistoon tutustumisen jälkeen asiakokonaisuuden ja etsimällä käsityksiä erottavat perusteet mielenterveystyötä koskevasta kirjallisuudesta.
Sosiaaliset ja kulttuuriset käytänteet, kuten se miten tutkijalle puhutaan ja minkä roolin
tutkija ottaa, jäävät fenomenografisissa tutkimuksissa liian vähälle huomiolle (Säljö 1994).
Olen suorittanut haastattelut suurimmaksi osaksi mielenterveystoimiston tiloissa ja pienen
osan tutkimuksessa mukana olevien kotona. Tutkimuspäiväkirjamerkintöjeni mukaan roolini vaihteli kuuntelijasta aktiiviseen kyselijään; muutamalle työntekijälle olin ennestään
tuttu muista yhteyksistä, jollekin koin olevani opettaja, jolle pitää osoittaa hallitsevansa
työalueensa mahdollisimman hyvin, ja jollekin myös henkilö, jonka toivotaan vievän
eteenpäin viestiä koulutuksen kehittämistarpeista. Itse otin tietoisesti uteliaan kiinnostuneen roolin ja kerroin jokaisen haastattelun alussa olevani kiinnostunut nimenomaan kyseisen haastateltavan käsityksistä. Jälkeenpäin huomaan olleeni myös myönteisen palautteen
antaja, koska jokaisesta haastattelusta löydän kohdan, jossa olen kertonut tutkimuksessa
mukana olevalle, mikä juuri hänen haastattelussaan oli erityisen antoisaa minulle tutkijana
tai mielenterveysalan opettajana.
Edellä kuvaamani minuun kohdistuneet erilaiset rooliodotukset ja ottamani uteliaan
kiinnostuneen rooli eivät kuitenkaan oman arviointini mukaan uhanneet tutkimushaastattelun perusideaa eli sitä, että saatoimme yhdessä keskustella ja tutkia yhteisen mielenkiintomme kohteena olevaa ilmiötä. Jälkeenpäin arvioituna olisin tosin voinut tehdä enemmän
tarkentavia kysymyksiä. Joissakin haastatteluissa minulle tuli tunne, että en rohkene esittää
lisäkysymyksiä huomatessani tutkimuksessa mukana olevan vastaavan kovin niukasti tai
yleisluonteisesti.
Subjektiivisuus ilmenee tutkimuksessani aineiston keruuvaiheen lisäksi myös muissa
vaiheissa. Olennaista tältä osin on oma arvioni, jonka mukaan mielenterveystyön alaan
kuuluvat käsitteet ja kirjallisuus ovat minulle jopa tutumpia kuin psykiatrisen hoitotyön
käsitteet ja tutkimustietous. Tämä tosiseikka ilmenee jo tutkimustehtävien asettamisessa,
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mutta erityisesti kuitenkin sen kirjallisuuden valinnassa, jota olen käyttänyt tutkimuksen
teoreettisten lähtökohtien ja tulosten teoreettisen tarkastelun laatimisessa.
Lopuksi voin todeta fenomenografisen lähestymistavan olleen perusteltu valinta tutkimukseeni mahdollistaessaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden osallistumisen ja pitäytymisen alkuperäisaineistossa aineistoa analysoidessa, mikä on merkityksellistä hyödynnettäessä tutkimusta opetustyössä. Tutkimusprosessin päättyessä pidän fenomenografisen
lähestymistavan keskeisenä haasteena todellisuuskäsityksen ja siitä luontuvien valintojen
selkiyttämistä (vrt. Friberg et al. 2000).

12.5 Jatkotutkimus- ja kehittämishaasteet
Päättäessäni tutkimusprosessia voin esittää joitakin jatkotutkimus- ja kehittämishaasteita.
Tutkimuksessani henkilökunta kuvaa käsityksiään hyvästä mielenterveystyöstä kuvaamalla pääosin omaa työtään. Tähän liittyen yksi tärkeä jatkotutkimusaihe voisi kohdistua siihen, kuinka mielenterveystyötä reaalisesti tehdään erilaisissa yhteyksissä. Olisi tärkeää selvittää esimerkiksi aineistotriangulaatiota käyttäen, millä tavalla erilaiset toimijat todentavat rakentavaa, korjaavaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Aineistotriangulaatio
poistaisi yhden tämän tutkimuksen rajoitteen eli luottamisen haastatteluun ainoana tiedonkeruumenetelmänä. Havainnointi puolestaan voisi mahdollistaa tutkimuksestani poisjääneen, korjaavan mielenterveystyön kannalta keskeisen lääkäreiden ammattikunnan toteuttaman mielenterveystyön tutkimisen.
Nyt toteutunut tutkimus on luonteeltaan arvoteoreettinen. Pidän mielekkäänä ja tärkeänä jatkotutkimushaasteena osin ensimmäiseen jatkotutkimushaasteeseen liittyen sen
selvittämistä, mikä on mielenterveystyön arvo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Samaa
arvoteoreettista tutkimusta voisi edustaa sen selvittäminen, millaisena perusterveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijät ymmärtävät hyvän mielenterveystyön, koska suuri osa mielenterveystyöstä toteutuu nykyään siellä.
Tutkimukseni arvoteoreettisen luonteen perusteella pidän tärkeänä tutkimusta, jossa
mielenterveys ymmärretään arvona sinänsä ja tutkimusta suunnattaisiin sen selvittämiseen,
mitkä eri seikat ylläpitävät väestön mielenterveyttä ihmisten oman käsityksen mukaan.
Olisi tärkeää saada tietoa ihmisillä olevista voimavaroista ja siitä, millä tavalla ja missä
määrin väestö itse pyrkii tietoisesti toimimaan mielenterveyttään edistävällä ja säilyttävällä
tavalla. Tähän liittyy olennaisesti myös sen tutkiminen, millaiseksi väestö kokee ja arvioi
yhteiskunnallisten päätösten merkityksen mielenterveydellisesti.
Tutkimuksessani mielenkiintoni kohteena oli yksi arvo, hyvä. Tärkeänä jatkotutkimushaasteena pidän sitä, mitkä eri arvot ohjaavat mielenterveystyötä ja alan koulutuksia. Tällöin on kyseessä hyvän hoitotyön perusteiden tutkiminen (vrt. Kalkas 1988).
Suuri osa tutkimuksessa mukana olleista työntekijöistä on hoitohenkilökuntaa. Silti
aineistossani esiintyy hyvin vähän hoitotieteellistä tapaa tarkastella mielenterveystyötä tai
hoitotieteellistä käsitteistöä kuvaamassa työtä mielenterveystoimistossa. Mikä voi olla
tämän tutkimuksen merkitys tässä katsannossa? Onko tämä osoitus siitä, ettei omaleimaista
hoitotieteellistä ajattelua mielenterveystyössä ole? Kenen tehtävä on kehittää tätä ajattelua
vai onko hoitotieteellisen ajattelun kehittäminen mielenterveystyössä ylipäänsä arvokas
päämäärä? Ymmärrän koulutuksen olevan tässä suhteessa ratkaisevan tärkeässä asemassa,
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joten yhtenä jatkotutkimushaasteena voin esittää mielenterveystyön opettajien käsitysten
selvittämistä. Tältä osin tutkimukseni voisi toimia kehittämishankkeen lähtökohtana.
Kehittämishankkeen sisältönä olisi hyvän psykiatrisen hoitotyön tai mielenterveyshoitotyön näkökulman kehittäminen mielenterveystyössä ja sen opetuksessa.
Asiakkaat kuvaavat hyvän mielenterveystyön toteutuvan hyvin monella eri tavalla.
Pidän tärkeinä jatkotutkimusaiheina näiltä osin työntekijän ja asiakkaan välisten keskustelujen sekä potilaiden keskinäisen toiminnan syvällistä tarkastelua. Ensisijaisen tärkeitä
kysymyksiä ovat, mitkä eri seikat ovat yhteydessä asiakkaiden erilaisiin odotuksiin auttavasta toiminnasta ja kuinka paljon asiakkaat ovat selvillä eri vaihtoehdoista. Asiakkaat
myös haluavat osallistua eri tavoin päätöksentekoon. Olisi tärkeää tutkia, millaiset arvot,
arvostukset ja tietämys ohjaavat yksityistä asiakasta siinä, millä tavalla hän on asiakkaana
terveyspalveluissa.
Asiakkaiden haastatteluissa ilmenee, kuinka eri koulutuksen saaneista työntekijöistä
käytetään yleisilmausta hoitaja, lukuun ottamatta lääkäriä. Mielenkiintoisen jatkotutkimusaiheen tarjoaa sen selvittäminen, millainen käsitys asiakkailla on siitä, millaista apua
voi odottaa miltäkin työntekijäryhmältä. Lisäksi voisi selvittää mistä eri lähteistä asiakkaat
ylipäänsä saavat tietoa mielenterveystyöntekijöiden työskentelytavoista ja kuinka tietoisia
he ovat erilaisista tietoperustoista, joita mielenterveystyössä toimivilla työntekijöillä on.
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Liitteet

Liite 1 Hyvää mielenterveystyötä koskevan aikaisemman tiedon (luku
3) ja tutkimustulostn (luvut 7 ja 8) liittyminen toisiinsa
Luku 3.3.1 varmentaa luvun 7.1 kategoriat
Luku 3.3.2 varmentaa luvun 7.2 kategoriat
Luku 3.5 varmentaa luvun 7.3 ja 7.4 kategoriat
Luku 3.2 varmentaa luvun 8.1 kategoriat
Luku 3.3 varmentaa luvun 8.2.2 kategoriat
Luku 3.3.1 varmentaa lukujen 8.2.3 ja 8.2.4 kategoriat
Luku 3.3.2 varmentaa luvun 8.2.5 kategoriat
Luku 3.3.3 varmentaa luvun 8.2.6 kategoriat
Luku 3.4 varmentaa luvun 8.2.7 kategoriat

Liite 2 Tiedote
Arvoisa vastaanottaja
Rohkenen pyytää Teitä osallistumaan mielenterveystyötä käsittelevään tutkimukseeni.
Mielenterveystoimiston asiakkaiden näkemyksistä saamistaan palveluista tiedetään vielä
aika vähän. Te voitte olla antamassa oman korvaamattoman panoksenne mielenterveystoimiston palveluiden kehittämiseen osallistumalla tutkimukseen, jossa keskeisenä mielenkiinnon kohteena ovat asiakkaiden käsitykset mielenterveystoimiston palvelujen laadusta.
Tarkoitukseni on on haastatella Teitä hoitonne eri vaiheissa. Ensimmäisen haastattelun
yhteydessä sovin mahdollisista uusista haastatteluista. Haastattelut tapahtuvat toivomuksenne mukaisesti joko mielenterveystoimistossa tai kotonanne. Yksi haastattelukerta kestää arviolta tunnista puoleentoista. Haastattelut nauhoitetaan jatkotyöskentelyä varten,
mutta ainoastaan minä käsittelen haastattelunauhoja ja tutkimuksen valmistumisen jälken
nauhat tuhotaan. Teillä on haastattelun päätyttyä mahdollisuus kuunnella nauhoitus.
Tutkimus julkaistaan väitöskirjana Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Tutkimusraportissa tulokset esitetään nimettöminä ja tutkimusraportti on kaikkien halukkaiden luettavissa sen valmistuttua Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kirjastossa.
Mikäli olette halukas osallistumaan tutkimukseen, pyydän Teitä täyttämään alla olevat
tiedot ja palauttamaan tämän lomakkeen oheisessa kirjekuoressa minulle. Otan teihin
puhelimitse yhteyttä sopiakseni haastattelun suorittamisesta. Halutessanne lisätietoja tutkimukssta, voitte ottaa yhteyttä minuun.
Arvokkaasta avustanne kiittäen
Seija Kokko
Terveystieteiden tohtoriopiskelija
Puhelin iltaisin 5305 827
************************************************************************
Haluan osallistua tutkimukseen
________________________________________________________________________
Nimi ja puhelinnumero

Liite 3 Haastattelujen teemat
Asiakkaiden haastattelujen teemat
Tutkimustehtävä 1. Kuvata mielenterveystoimiston asiakkaiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä
Ilmiön pääluokka: Hyvän mielenterveystyön kriteerit
Teemat: Hoitopalvelujen rakenne: palvelujen saavutettavuus, valinnanvapaus
Hoitopalvelujen prosessi: vuorovaikutus työntekijöiden kanssa, erilaisten auttamismenetelmien merkitys, koettu hoitopalvelujen laatu, hoitopalvelujen ulkoiset puitteet ja hoidon
jatkuvuus
Hoitopalvelujen lopputulos: hyöty hoidosta
Työntekijöiden haastattelujen teemat
Tutkimusthtävä 2. Kuvata mielenterveystoimiston työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä
Ilmiön pääluokka: Hyvän mielenterveystyön kriteerit
Teemat: Ihmiskäsitys, ohjaavat arvot ja eettist periaatteet, perustana oleva tieto, tavoitteet,
auttamismenetelmät, tulokset, palvelujärjestelmä, oman ammattikunnan rooli.

Liite 4 Asiakkaiden haastattelujen analysointi ja siinä apuna käytetty
kirjallisuus
Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria V1
SK: Ihan alkajaisiksi kysyisin sinulta, että minkalaista
on sinun käsityksen mukkaan hyvä mielenterveystyö?
H8: Minusta on tärkeätä se, että ne ihmiset, jotka haluaa päästä hoitoon, niillä on mahollisuus päästä. Ja sitte,
että niillä on niinku mahollisuus vaikuttaa, että minkalaista hoitoa. Ettei oo sillai, että korkiammalta taholta
sanotaan, että sulle on tämmönen ja tämmönen paras,
vaan että itte saa vaikuttaa siihen. Että kuinka ussein
käy ja sitä henkilöäki sitte, että siihenki saa vaikutaa,
että kuka on se hoitaja.

on niinku mahollisuus vaikuttaa, että
minkalaista hoitoa.

Luku 3.4.4. Deprofessionaalistuminen

Kategoria V3
SK: Jos aloittaisimme siitä, että kertoisit oman käsityksesi hyvästä mielenterveystyöstä.
H11: Se saatavuus ois hyvin tärkiä ja tietenki sitte se,
että pystys yhistään se oman käsityksen hoijon tarpeesta, mutta myös sitte sen ammattilaisen. Niinkun semmosta, että kuinka ussein käyvään, kuin ussein, minkalaista hoitoo tarvii. Se pitäs ottaa se asiakkaan mielipije huomioon.

saatavuus

Luku 3.4.4. Deprofessionaalistuminen

Kategoria V2
SK: Mikä siinä hoitosuhteessa x:n kanssa on semmosta, että se auttaa teitä.
H3: Minä kyllä sanosin, kun tässä nyt tästä hyvästä
mielenterveystyöstä on puhe, että minä luotan tähän
hoitajaan. Sillä on elämänkokemusta ja näkemystä asioista. Ja sillä on koulutusta. Se ossaa panneutua. Ja se
osaa kaivaa sieltä kaikki ne asiat, jotka pittää kaivaa.

minä luotan tähän
hoitajaan.

Kategoria A1
SK: Sinulla on loppujen lopuksi aika lyhyt hoitokontakti tänne, mutta miten luonnehtisit mikä siinä on hyvää ja semmosta joka auttaa?
H21: Mullahan on tosiaan se tausta, oon ite kokenut tosi hyväksi sen, että se hoito on ollu semmmosta, että
mä oon käyny aina ja sitte ollaan keskusteltu tämän
henkilön kanssa.

ollaan keskusteltu tämän henkilön kanssa
tää sama työntekijä
on pysyny.
sais säilyttää sen potilassuhteen näijen
samojen henkilöiden
kanssa,

SK: Minkalaista on teijän käsityksen mukaan hyvä
mielenterveystyö?
H6: Mutta, että palataan vielä siihen mikä minusta on
hyvä, se on juuri se, että tänne tuleva asiakas sais säilyttää sen potilassuhteen näijen samojen henkilöiden
kanssa

siinä on hyvää se, että voi puhua
kun he kysyy ja ottaa
osaa siihen keskusteluun,

deprofessionaalistuminen merkitettä itte saa vaikuttaa see - valtasuhteiden muuttumista
(Van Hoorn 1992).
siihen. Että kuinka
ussein käy ja sitä
henkilöäki sitte, että
siihenki saa vaikutaa,
että kuka on se hoitaja.

tietenki sitte se, että
pystys yhistään se
oman käsityksen hoijon tarpeesta, mutta
myös sitte sen ammattilaisen.

Tietämyksen parantuessa odotukset ammatillisia toimijoita kohtaan
ovat muuttuneet. Heidän odotetaan olevan eräänlaisia terveyden
edistäjiä, ei määräysten antajia.
Terveyden edistäjinä he auttavat
ihmisiä tekemään tehokkaita hoitovalintoja. (Neuberger 2000.)
Luku 3.4.2. Mielenterveystyön
professionaalistuminen

se osaa kaivaa sieltä Professioammattien ominaisuukkaikki ne asiat, jotka sia ovat mm. ammattiryhmän jäsenten omaama erityistieto (Julkupittää kaivaa.
nen 1991).

Kategoria A1,1
siinä on hyvää se, etSK. Teillä on täällä pysyvä työntekijä, onka luona
tä voi puhua
käytte.
H 6: Niin on. Ja oli puhe hyvästä, niin siinä on hyvää
se, että voi puhua. Minä
oon voinu niin tyhjentävästä. Siis sanotaanko, että ihan
kertakaikkiaan purkaa päästä ja sydämestä pois hänelle kaikki.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe
Hoitosuhdetyöskentely pm keskeinrn auttamismenetelmänä
(Anthony 1999).

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe.
Hoitosuhten luonne voi vaihdella;
s voi olla esimerkiksi läsnäoloon
perustuva (Coleman & Jenkins
1998).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kategoria A1,2
SK: Puhuit tuossa siitä, että nykyisessä hoitosuhteessasi koet edistyväsi. Mitä niinku ajattelet siitä, mikä siinä kun he kysyy ja ottaa
osaa siihen keskusteon semmosta, että se vie hoitoasi eteenpäin?
H 15: Se on vähän sama juttu kuin tään x: n (työnteki- luun,
jä) kanssa ja tään x:n (toinen työntekijä) kanssa, niin
tuota verrattuna siihen analyyttiseen, jossa mä puhuin
koko ajan. Niin, niin, kun he kysyy ja ottaa osaa siihen
keskusteluun, niin tuota, tavallaan näkökulmat muuttuu ja näkkee niitä asioita eri kantilta. Ja se on edistystä.
Kategoria A2
SK: Minä tosiaan pyytäsin sinua kuvaamaan käsitystäsi hyvästä mielenterveystyöstä, jonka toki voi käsittää
myös ideaalisena, niinkuin itse sanoit.
H15: Mähän sitte päädyin ottamaan yliannoksen lääkkeitä ja pääsin sitte tohon kriisiosastolle, joka musta oli
kyllä oikein hyvä kokemus. ...ja niinkuin kaikkein
hyödyllisimmäksi mä koin siellä ne aamukeskustelut.
Et vapaamuotoiset ryhmät, joissa kokoonnuttiin ja potilaat puhu mistä aiheesta nyt sitten ruvetiin puhumaan. Ja sitte taas toinen hyödyllinen, erityisen hyödyllinen kokemus oli tuota vapaamuotoiset iltapalat.
Että kun siellä ei oltu iltapalaa järjestetty, niin kukin
kävi jääkaapilla syömässä illalla ja meitä alko sitte
niinku pikkuhiljaa muodostuu semmonen iltapalaryhmä. ... ja me juteltiin sitten eri asioita. Ja niinku
tää,miksi sitä nyt sanotaan vertaisryhmän tuki.

ja potilaat puhu.

Kategoria A5
SK: Alotetaan ihan siitä, että kertositte oman käsityksenne hyvästä mielenterveystyöstä.
H1: No kuitenki nyt kun tässä yritän miettiä, niin hyvä
mielenterveystyö, niin kyllä siihen kuuluu ...Sitten pitäs mun mielestä olla jotain semmosta muutakin kuin
keskustelua. Elikkä semmonen joku toiminnallinen ja
mielellään joku semmonen ryhmä. Ryhmä tai semmosia ihan hyviä on ollu tämmönen ruuanlaittokurssi ...
tai sitte joku muu tämmönen toiminta. Että missä tää
ryhmä tekee jotain.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe.
Sairaanhoitaja on resurssihenkilö,
joka kysymyksin ja kommentein
auttaa potilasta oppimaan kokemuksistaan (Peplau 1952).

Luku 3.3.4. Deprofessionaalistuminen.

Ja niinku tää, miksi Oma-apuryhmät ovat yksi ei-amsitä nyt sanotaan ver- matillisen avun muoto (Vuorinen
1998).
taisryhmän tuki.
me juteltiin

Kategoria A3
SK: Sanoit tässä, että on hyvä, että on lääkäri, joka
Mä en varmaan ois
huolehtii lääkityksestä. Minkalaisena sinä ylipäänsä pärjännyt ilman lääknäät lääkehoidon merkityksen?
keitä
H14: Mä en varmaan ois pärjännyt ilman lääkkeitä. Että se on ollut hirveen tärkeä. ...Niitä on tarve syödä.
Kategoria A4
SK: Teillä on ollu jossain vaiheessa lääkehoitoa.
H2: On.on mulla nyttenki.
SK: Miten olette lääkehoidon kokeneet?
H2: Niin, niin mä huomasin sitte, että ne on vähän niinkö kainalosauvat rammalle. Että kyllä ne jotenki sillai
niinkö siinä lisätukena niin on hirviän hyvä. Että en usko,että yksistään tuota lääkkeet auttaa eikä yksistään
auta tämä terapia. Että kun ne on yhistettynä sopivasti,
niin ei mulla niistäkää oo. Vaikka mulla oli niin hirviä
ennakkoluulo ja niistä, että en millään rupia syömään.

Kirjallisuusviite

ne on vähän niinkö
kainalosauvat rammalle. Että kyllä ne
jotenki sillai niinkö
siinä lisätukena niin
on hirviän hyvä. Että
en usko,että yksistään tuota lääkkeet
auttaa eikä yksistään
auta tämä terapia
Sitten pitäs mun mielestä olla jotain semmosta muutakin kuin
keskustelua. Elikkä
semmonen joku toiminnallinen ja mielellään joku semmonen ryhmä.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe.
Ihmistä voidaan auttaa mm. kehon
kanavan kautta
(Ahlfors 1992a).

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe.
Kokonaisvaltainen ihmisen auttaminen tapahtuu mm. kehon ja tajunnan kanavan kautta (Ahlfors
1992a, Ahlfors 1992b).

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe.
Ihmistä voidaan auttaa mm. tajunnan kanavan kautta
(Ahlfors 1992b).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria A6
SK: Elikkä sulla on aika ristiriitasia kokemuksia tästä
perheen osallistumisesta.
H5: Ei, kyllähän mä niinkö toivosin, että jos mä ryhtysin tommoseen terapiaan, niin minusta ois hienoa jos
pystyis keskustelemaan ... Se on, muistan niinkö kliseenä, että jos joku sairastuu, niin koko perhe on sairas.

muistan niinkö kliseenä, että jos joku
sairastuu, niin koko
perhe on sairas..

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena :toteuttamisvaihe
Koulutuksellinen perhetyö on yksi
auttamismenetelmä (Kilkku
1999).

Kategoria T1
SK: Sanoit, että pitäs olla henkilökuntaa, joka sopii
alalle. Miten sinä luonnehtisit sitä henkilökuntaa, joka
sopii alalle?
H3: No, ensinnäki se on tärkeää, että otetaan ihmisenä
myös semmonen, joka on henkisesti sairastunut. Että
sitä ei nyt pelätä sillee.
SK: Sanoit, että pitää osata. Voisitko vähän tarkentaa,
että mistä se tulee se osaaminen.
H3. Elikkä tuota. No se on tietysti tärkein, että se ihminen ottaa sen mikä siihen tulee potilaana niin toisena
ihmisenä ja ottaa tosissaan se asian. ... Pitäs olla sitte
niin vahva ammatttitaito, että sillä pelekästään sen
pystyy, jos ei ihmisenä voi kohdata kuitenkaan.

ensinnäki se on tärkeää, että otetaan ihmisenä myöskin
semmonen, joka on
henkisesti sairastunut.

Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna
Hyvästä vuorovaikutussuhteesta
kertoo -potilaan kokemus tulleensa kohdatuksi persoonana (Salzer
& Nixon 1997).

Kategoria T2
SK: kuuntelin tässä sua ja sannoit että siellä x:ssä (eräs
psykiatrinen sairaala) hoitajat autto potilaita. Voisitkö
sää siitä. Miten se tapahtu, että autto? Kun sinä rinnastat heitä niinku muihin, muitten sairaaloittein hoitajiin.
H 3: Se oli niin inhimillinen. ... Et se niinkö semmosella aijolla empatialla ja välittämisellä ja rakastamisella,
semmosella hoiti. ... Kun kaikki hoitajat ei sovi kaikille. ... Totta kai, jos on empattinen ihminen, niin se pystyy ymmärtämänn mitä se sairastuminen tarkottaa. ...
Mulle kuitenki suurin apua tänä päivänä ystäviltä...Että se on aivan käsittämätöntä vuonna 2000, että miten
meihin suhtaudutaan. Miten suhtautuu tuo holhouspuoli, miten suhtautuu sosiaalitoimi, miten suhtautuu
koko tämä systeemi. Sairaala, avohoito, kaikki. Me ollaan niinkö semmosia kohteita. Me ollaan huonoja ihmisiä, rikollisia. Sillai meihin suhtaudutaan. Tämähän
on kaikki asennetta. Ja ne asenteet ois syytä korjata. ne
on niin tärkeitä.

inhimillinen. semmosella aijolla empatialla ja välittämisellä ja rakastamisella,

No se on tietysti tärkein, että se ihminen
ottaa sen mikä siihen
tulee potilaana niin
toisena ihmisenä ja
ottaa tosissaan se asian. ...Pitäs olla sitte
niin vahva ammatttitaito, että sillä pelekästään sen pystyy,
jos ei ihmisenä voi
kohdata kuitenkaan.

Että se on aivan käsittämätöntä vuonna
2000, että miten meihin suhtaudutaan.
Tämähän on kaikki
asennetta. Ja ne asenteet ois syytä korjata.
ne on niin tärkeitä.

Luku 3.5 Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna .
Henkilökuntaan liittyviä immateriaalisia resursseja ovat inhimillisyys ja ymmärtäväisyys (Leino-Kilpi 1990).

Kategoria T3
Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
SK: Sitte saa aanoit, että pitäs olla henkilökuntaa, joka
hyvänä palveluna
sopii alalle. Miten sinä luonnehtisit henkilökuntaa, jo-hyvä vuorovaiktussuhde ilmenee
ka sopii alalle?
mm. potilaan kokemuksena tulH23: .No, ensinnäkin se on tärkeää, että otetaan ihmi- otetaan ihmisenä
senä myöskin semmonen, joka on henkisesti sairastu- myöskin semmonen, leensa kohdatuksi persoonana
(Salzer & Nixon 1997).
nut.
joka on henkisesti
sairastunut.

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Alakategoria T3,1
SK: Sää ajattelet, että mielenterveystoimiston henkilökunta on todella mielenterveyskysymysten asiantuntijoita. Mites sitte, mitä haluaisit sanoa saamiesi palvelujen hyvyydestä?
H 11: No, oon käyny psykiatrisella sairaanhoitajalla,
että mulla ei nyt oo muuta kokemusta. Ja oon tyytyväinen ja luotan siihen ihmisen ammattitaitoon tai näin,
että. Että jännä miten ympäristö on ehkä suhtaunut.
Mulla on nyt ystäviä ja näiin, että vähän, että no, psykiatrinen sairaanhoitaja. ... Minä pidän sitä minulle
riittävänä ja sopivana.

, oon käyny psykiat- Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
risella sairaanhoita- hyvänä palveluna
Terveyspalvelujen tuottajien tekjalla
niset taidot ilmenevät esimerkiksi
. Ja oon tyytyväinen taitona suunnitella ja toteuttaa oija luotan siihen ihmi- keat interventiot
sen ammattitaitoon (Salzer & Nixon 1997).
tai näin,

Kirjallisuusviite

Vois sanoa, että se
hallitsee asiansa

SK: Mistä se tullee, että se on sinulle riittävää?
H11. Se on ehkä vaikia sanoa. Mä jotenki luotan tähän
tai sillai omana hoitajana. Että mä niinku koen, että
voin kertoo sille omia asioita. Ja se kuuntelee. Vois sanoa, että se hallitsee asiansa. ... Minä saan puhua ja
saan sieltä tietoa niihin asioihin mihin mä tarvin tietoa
ja sitte tämmöstä turvaa. Se x(hoitaja), se hallitsee
asiansa.
Alakategoria T3,2
SK: Minkalainen käsitys sinulla on hyvästä mielenterveystyöstä?
H7: Ja sitte tosiaan ois hyvä, tosiaan niin, jos nostettais
aika reippaasti koulutusta. Kaikki tämmöset erikoissairaanhoitajat ja muut, niin, ne joutas pois, tosiaan
niin. Vaan pitäs olla enemmän tosiaan lääkäreitä ja sitte psykologeja käytössä. Joilla on koulutus ja jolla on
kans niin, jotka on miettinyt vähän syvemmältä näitä
asioita. Niin, se on ihan pääasia, että niissä on tosiaan
aika paljon tekemistä.
SK: Missä se näkkyy. että erikoissairaanhoitajan koulutus ei oo riittävä?
H7: No se näkyy siinä, että potilaat ei parane eikä saa
mitään apua. Kyllähän sitä neuvotaan ja sitte vähän
niinku. Pari kirjaa on luettu, jotain kaavamaisia asioita.
Vähään aikaan ei puhuta mitään ja sitten vaan hymistellään ja kysytään, että mitä. ... Huomenna mulla on se
tapaaminen ja sen jo tietää etukäteen, että se on ihan
turha.

sitte tosiaan ois hyvä,
tosiaan niin, jos nostettais aika reippaasti
koulutusta. Kaikki
tämmöset erikoissairaanhoitajat ja muut,
niin, ne joutas pois

Kategoria O1
SK: Minkalaista apua sinä oottasit?
H3: Minun mielest’ sen avun täytyy olla erittäin yksilökohtasta ja tapauskohtasta. Ja sen täytyy olla sillä
lailla lähtien siitä kokonaistilanteesta. Ja siinä täytyy
olla kaikki tahot mukana. ... Sitte jos tullee kriittisiä tilanteita, tarvitaan sitä yhteiskunnan apua, sillon on hirveän tärkeää mitä sitä auttaa on se, että se hoitotiimi,
se niinkö hirviän äkkiä pannaan. Että siihen esimerkiksi minun tappauksessa kuulus lisäksi nyt sosiaalityöntekijä, oma lääkäri terveyskeskuksesta, kun mulla on
kauheasti fyysisiä vaivojakin. Tämä niinkö. ... Mä
meinaan, että sen pitäs olla yksilöllistä ja kokonaisvaltasta se hoito. Että ei hoijettas niinkö, että täällä on nimittäin semmonen, että laukoppa nyt tuonne omalääkärille. ... Sitte se sannooki, että tämä onkin psykiatrian asia. Kukkaan ihminen ei. Se on niinkö suuri ongelma,että kukkaan ei ota sinusta vastuuta.

erittäin yksilökohtas- Luku 3.3. Hyvä mielenterveystyö
ta ja tapauskohtasta. mielenterveyden häiriöiden tutkimuksena, hoitona ja kuntoutuksena
lähtien siitä kokonaistilanteesta.
Moniammatillisuus on yksi palvetäytyy olla kaikki ta- lujärjestelmän ominaisuus. Perusteena moniammatillisuudelle toihot mukana.
mii mielenterveysongelmien moninaisuus
että se hoitotiimi,
(Mielenterveystyön komitean
mietintö 1984.)

Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna
Terveyspalvelujen laadun kannalta tärkeä seikka on mm. terveydenhuoltohenkilökunnan koulutus
(Tansella & Thornicroft 1998).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kategoria O2
SK: Alotetaan ihan siitä, että kertositte oman käsityksenne hyvästä mielenterveystyöstä.
H1: No kuitenki nyt kun tässä yritän miettiä, niin hyvä
mielenterveystyö, niin kyllä siihen kuuluu, että tota
asiakkaalla tai potilaalla on tai niinku tapaa tämän lääkärin ja on sitte oma hoitaja, millä nimellä näitä nyt
täällä sanotaan, niin kuitenkin kohtuullisen säännöllisesti ... Mutta kyllä se niinkun tärkein on se, että, tärkein on, että on oma hoitaja ja lääkäri. Näin mä niinku
aattelen.

tapaa tämän lääkärin Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveja on sitte oma hoita- ystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttaja,
misvaihe
tärkein on, että on
oma hoitaja ja lääkä- Hoitosuhdetyöskentely on keskeinen auttamismenetelmä (Anthony
ri.
1999).

Kategoria O3
SK: Toivot siis, että myöskin täällä kinnitettäis huomiota semmoseen, että jaksaako huolehtia konkreettiset asiat tai sais apua.
H15: Niin. Kun ihminen tulee sinne, niin se otetaan
niinkun kokonaisvaltaisena ja ongelmaisena olentona.
Että nyt ekä nää ongelmat pirstotaan sillä tavalla, että
mielenterveysongelmat on mielenterveysongelmia ja
sitte taas masennuksesta johtuva se, että sää et saa käytännön asioita kuntoon, niin se taas kuuluu sosiaalityön piiriin. Se hallintorajat, niitä pitäs niinkö tämmösissä mielenterveydellisissä kriiseissä jollain tavalla pehmentää, että. Ymmärrän toki, että tuota näillä
kaikilla on omat toimenkuvansa. Mutta että periaatteessa voi olla niinkuin jotain välimuodon, välimuodon työntekijöitä. Siis sellaisia niinku sosiaalitoimiston, mielenterveystoimiston oma sosiaalityöntekijä.
Esimerkiksi sairaalassa löytyy oma sosiaalityöntekijä,
se auttaa. Mielenterveystoimistossa vois olla aivan hyvin myös.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe
otetaan niinkun kokonaisvaltaisena ja
ongelmaisena olentona.

voi olla niinkuin jotain välimuodon, välimuodon työntekijöitä. Siis sellaisia
niinku sosiaalitoimiston, mielenterveystoimiston oma
sosiaalityöntekijä.
Esimerkiksi sairaalassa löytyy oma sosiaalityöntekijä, se
auttaa.

Kirjallisuusviite

Tarpeenmukainen hoito on yksi
esimerkki
integroidusta hoidosta (Aaltonen
ym. 2000).

Liite 5 Työntekijöiden haastattelujen analysointi ja siinä apuna
käytetty kirjallisuus
Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria K1
SK: Tuossa alakupuolella sinä sa- niin tietyllä lailla se on jonkunlaista
noit, että sinusta hyvään mielenter- ennaltaehkäsyä.
veystyöhön kuuluu se, että tänne voi
tulla eikä tarvi lähetettä. Miten sää
perustelet tätä kantaasi?
H14: Mä perustelen sen sillä tavalla,
että tuota niin, ihan se käytäntöki osottanut sen, että ihmiset, jotka miettii tuolla erilaisia asioita tai kohtaa
elämässään vaikeuksia ja jos kertakaikkiaan sitä muuta paikkaa ei oo,
niin miksei se sitten vois olla tämä.
... .se on hirmu positiivista siinä
mielessä, että kun esimerkiksi ehkäsevän työn rahat leikatta eikä meillä
oo siihen resursseja, niin tietyllä
lailla se on jonkunlaista ennaltaehkäsyä. Esimerkiksi näitten nuorten
kanssa. Jutella ja sanoa, että sää et
oo todellakaan hullu etkä pöpi ja nää
on elämään kuuluvia asioita. Tai sitten jos on niin vaikeita oireita, että
tuota täytyy epäillä jotakin, niin sillonhan me saadaan ne nopeasti napattua.

Luku 3.2. Hyvä mielenterveystyö
mielenterveyden häiriöiden ja mielisairauksien preventiona

Kategoria K2
SK: Pyydän sinua kuvailemaan käsitystäsi hyvästä mielenterveystyöstä.
H4: No, mulla tullee nyt semmosia
mieleen, että tuota, kun asiakkaan
kannalta aattelen asiaa, niin on ainaki se, että asiakas saa niitä palveluja
ja saa niinku äkkiä tais siis nopeasti
ja, että on tarjolla monenlaisia palveluja. Ja se, että lähetään niinku
asaiakkaalle tavallaan räätälöimään
elikkä suunnittelemaan se henkilökohtainen hoito.
SK: Sanoit, että hyvään mielenterveystyöhön kuuluu erilaisia palveluja. Minkalaisia ne olis sitte ne palvelut?
H4: Jos mää niinku aattelen lähinnä
tään oman työn kautta, niin, se, että
ois niinku työntekijöillä erilaisia
koulutuksia ja sillon kun lähetään
räätälöimään ihmiselle se oma hoito, terapia, niin sillon löytyy monenlaista koulutusta omaavaa ja erilaisia terapiamuotoja ja keinoja käytössä.

Luku 3.3. Hyvä mielenterveystyö
mielenterveyden häiriöiden ja mielisairauksein tutkimuksena, hoitona ja
kuntoutuksena

saa niitä palveluja
henkilökohtainen hoito.
lähetään räätälöimään ihmiselle se
oma hoito, terapia,

Yksilötasolla tertiaaripreventio tapahtuu ohjauksena ja neuvontana.
Sekundaariprevention keinoja ovat
esimerkiksi ohjaaminen ja kannustaminen mahdollisimman varhaiseen hoitoon hakeutumiseen. Olennnaisen tärkeitä ovat tällöin joustavat
ja helposti saavutettavissa olevat
palvelut. (Lavikainen ym. 2000.)

Korjaavalla mielenterveystyöllä tarkoitetaan tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

mikä on hänen käsityksensä hänen
Kategoria P1
SK: Sanoit, että alkuarviointi on hy- ongelmistaan
vin tärkee. Voisitko kertoa siitä, että
minkalaista se alkuarviointi on sisällöllisesti silloin kun tehdään hyvää mielenterveystyötä?
H14:Kyllähän se arviointi on sitte
sitä, että keskustellaan. ... Kuunnellaan mikä on hänen käsityksensä hänen ongelmistaan ja hänen vaivoistaan ja siinä tehhään sitten tuota sitä
arviota ja yhteenvetoa.

Luku 3.3.2..Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: tarpeen
määrittäminen
Prosessi alkaa potilaan ongelmien
määrittämisellä (Lauri & Elomaa
1998).

Kategoria P2
se voimavarojen löytäminen siinä
SK:Millainen käsitys sinulla on hy- samassa, kun hoidetaan sitä masenvästä mielenterveystyöstä?
nusta tai psykoosia tai muuta.
H2: Siinä pittää olla semmosta harkintaa koko ajan. Mutta tuota se, että avohoidossa on niinku satsattava
ja minusta hyvässä mielenterveystyössä niin on aina pyrittävä näkemään ensimmäisenä ne potilaan voimavarat, terveet puolet. ... Että se on
oltava tavallaan se voimavarojen
löytäminen siinä samassa, kun hoidetaan sitä masennusta tai psykoosia tai muuta.

Luku 3.3.2. .Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: tarpeen
määrittäminen

Kategoria P3
mihin hän haluaa apua ja muutosta
SK: Millaista on hyvä mielenterveystyö sinun käsityksen mukkaan?
H7: Se on asiakaslähtöstä. Hän tulee
niinku sen asian kanssa vastaanotolle. ... lähetään niinku vastaamaan
siihen tarpeeseen mitä hän haluaa,
minkä hän kokee elämässä vaikeuttavaksi asiaksi, ongelmakseen ja
tuota mihin hän haluaa apua ja muutosta.

Luku 3.3.2.Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: tarpeen
määrittäminen

Hänen näkemyksensä, toiveensa
Kategoria P4
SK: Sä puhuit siitä, että hyvä mielenterveystyö on suunniteltua. Niin,
mitä asioita siinä suunnittelussa sun
mielestä, mitä siihen tulee sisältyä,
jotta se on hyvää.
H9:.. Että se ihminen tietää. Että se
on sovittua. ... Hänen näkemyksensä, toiveensa ja tietenki tää, mitä hän
tuottaa ja mitkä on niinku meijän
käsitykset siitä, että millä resursseilla, meijän tämmösistä raameista,
onko tämä oikea paikka, jotenki
niinku haetaan sitä yhteistä käsitystä
sitte.

Luku 3.3.2. Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
tarpeen määrittäminen

Kategoria S1
yksilön tavoittteet
SK: Sanoit tuossa, että löytäisi semmosen hyvän elämän. Siitä päästään yhteiskunnan tavoitteet.
eteenpäin ja pyytäsin sinua luonnehtimaan hyvän mielenterveystyön tavoitteita.
H2: Sitä voi tietysti ajatella, että on
yksilön tavoittteet ja on niin niinkun
laajemmassa mitassa yhteiskunnan
tavoitteet.

Luku 3.1. Hyvä mielenterveystyö
mielenterveyden edistämisenä

Nykyisin korostetaan sitä, että tulisi
määritellä paitsi oireet, ongelmat ja
toimintakyvyn vajavuudet eli syyt,
miksi potilas tarvitsee terveydenhuoltohenkilökunnan ammatillista
apua, myös hänen voimavaransa
(Psykiatrisen sairaanhoidon laatu
1995, 4).

Tavoitteella ilmaistaan se, millaisiin
muutoksiin hoidolla pyritään (Lauri
& Elomaa 1998).

Hoitotyön vuorovaikutusluonnetta
korostavissa näkemyksissä hoidon
tarpeen määrittely tarkoittaa lähinnä
potilaan omaa kokemusta hoidon
tarpeesta (Marriner 1984).

Mielenterveyden edistämiseksi on
tärkeää toimia yksilö-, yhteisö- ja
yhteiskuntatasolla (esim. Hodgson
1996).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

yksilöllinen se tavote
Kategoria S2
SK:Millainen käsitys sinulla on hyvästä mielenterveystyöstä?
H11: Aikanaan sillon kun ... valmistuin ja olin psykiatrian klinikalla
töissä ... sillon ei oikeastaan ollut
kauheasti tavoitteita hoidolle. Että
siellä vaan niinkö keskusteltiin ja
käsiteltiin asioita tarkemmin määrittelemättä oikein, että mihin sillä pyritään sillä hoidolla. Niin kyllä mä
nytten niinku pijän kauhena tärkeänä asiana hyvälle mielenterveystyölle, että sillä
hoidolla on tavoite. Se on
niinkö semmonen ykköskohta, josta
minun mielestä pitää lähteä liikkeelle. ... se täytyy sitte olla yksilöllinen
se tavote. Että se yksilöllisyys siinä
sitte.

Luku 3.3.2.. Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
tarpeen määrittäminen

Kategoria S2,1
SK: Sanoit, että se on tavoitteellista.
Miten kuvaisit tavoitteiden muotoutumista?
H11: ...Tietenki siinäki on erilaisia
linjoja, miten voi lähtä liikkeelle.
Kyllä se käytännössä niinku painottaa sitä, että tavoite jotenki määrittyy sen mukkaan, että halutaan joku
muutos.

Luku 3.3.2.. Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
tarpeen määrittäminen

halutaan joku muutos
Mitkä asiat hänen mielestään vois
muuttua.

Päätöksentekoprosessin sisältö
muodostuu ihmisen terveyttä, sairautta ja niiden hoitamista koskevasta tiedosta
(Lauri & Elomaa 1998).

mitä ovat asiat, jotka tulee muuttua. Hoidon tavoitteella ilmaistaan se
millaiseen muutokseen hoidolla pyritää (Lauri & Elomaa 1998).

SK:Minkalaisia tavoitteita hyvään
mielenterveystyöhön liittyy?
H12. ... Eli se tavoite tulee siitä mitä
se ihminen. Mitkä asiat hänen mielestään vois muuttua. Joskus jonkun
kanssa mietitään mitkä on ongelmia,
jonkun kanssa mietitään, mitä ovat
asiat, jotka tulee muuttua.
Kategoria S2,2
hän tulis toimeen tuolla yhteiskunSK: Sinä tuossa jo sivusitkin tätä
nassa ja tässä täällä yhteiskunnassa.
asiaa, mutta haluaisin, että kokoaisit Lapsena, äitinä, isänä, puolisona.
ajatuksiasi siitä, mitä on hyvän mielenterveystyön tavoitteet.
H6: ... Että sillä yhellä ihmisellä ois
tässä elämässä niin hyvä olla kuin
hänellä voi olla, ottaen huomioon
tietenkin hänen sen hetkisen tilanteensa. Jotenki tuota mun pitäis kyetä häntä auttamaan sillä tavalla, että
hän tulis toimeen tuolla yhteiskunnassa ja tässä täällä yhteiskunnassa.
Lapsena, äitinä, isänä, puolisona.

Luku 3.3.2.. Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
tarpeen määrittäminen
Kuntoutuksen tavoitteenasettelussa
voidaan erottaa kaksi päämäärää:
sopeutuminen ja normaalisuus. Normaalisuus ilmenee mm. hyvänä työja toimintakykynä. (Adams & Partee
1998.)

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria S2,3
SK: Siinä keskustelussa asetetaan
siis niitä hoitosuhteen tavoitteita.
Voisitko sanoa jotain yleisesti, että
minkalaisia tavoitteita hyvällä mielenterveystyöllä on.
H3: Ensinnäkään mitään semmosta
täydellisen terveyden, täydellisen
parantumisen, siitähän ei lähetä.
Mutta niinku jo aikasemmin sanoin,
psykiatrisen auttamisen tai hoidon
keinoin pyrittäis saamaan ihmiselle
semmoset olosuhteet ja auttamaan
häntä niitä löytämään kuin on mahdollista. Siis ei pelkästään se, että
tää psyykkinen sairaus ois sillai hallinnassa vaan yleensä koko, jos aatelaan tämmöstä ihan elämänlaatua.
...
miten pystyy kokemaan mielekkääksi oman elämänsä ja saamaan
semmoset puitteet kuin vaan kenenki kohalla on mahdollista.

psykiatrisen auttamisen tai hoidon
keinoin pyrittäis saamaan ihmiselle
semmoset olosuhteet ja auttamaan
häntä niitä löytämään kuin on mahdollista.

Luku 3.3.2. Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: tarpeen
määrittäminen

pystyy kokemaan mielekkääksi
oman elämänsä

Hoitotyön tarpeen määrittäminen
tarkoittaa potilaan tarpeiden ja mm.
hänen sosiaalisen tilansa tarkastelua
(Maphoso et al. 2000).

Kategoria O1
kaikki se asiantuntemus mikä tässä
SK: Sä puhuit siitä, että hyvä mie- on käytettävissä, on käytettävissä
lenterveystyö on suunniteltua. Niin,
mitä asioita siinä suunnittelussa sun
mielestä, mitä siihen tulee sisältyä,
jotta se on hyvää?
H9: Tarkottaa, että tavataan tiiviisti
ja että kun puhutaan tiimistyöstä,
musta se, hyvään suunnitelmaan
kuuluu se, että kaikki se asiantuntemus mikä tässä on käytettävissä, on
käytettävissä. Elikkä, että olis ihanteellista, että useampi ihminen olisi
mukana. Lääkäri, psykologi, erikoissairaanhoitaja, elikkä se semmonen moniammatillisuus.

Luku 3.4.2. Professionaalistuminen
mielenterveystyössä

minusta potilaan kuulus saaha olla
Kategoria O2
SK: Sivusit mielestäni jo tätä asiaa, neuvottelussa ite läsnä.
mutta kokoaisitko ajatuksiasi siitä
mitkä arvot ja periaatteet ohjaa hyvää mielenterveystyötä.
H11: ... Että se varmasti on semmonen lähtökohta ylipäätänsä sille hoidolle, että sitä ei lähetä summanmutikassa tekemään vaan se arvioidaan. Ja että siinä olis niinku useampia ihmisiä tekemässä sitä arviota...
Ja mikä tosiaan olis hyvä tilanne.
niin minusta potilaan kuulus saaha
olla neuvottelussa ite läsnä.
SK: Mun täytyy nyt kysyä sulta, etten tee väärää tulkintaa. sanoit, että
kaikki asiakkaat ei oo mukana hoitosuunnitelman teossa. Onko se
heistä itsestä riippuvainen, ettei he
halua tulla?
H9: Se on varmastikki, se on osaksi
heistä riippuvaista, mutta sitte osaksi myös meistä työntekijöistä riippuvaista. Että silti on semmosta näkemystä vallalla, olemassa, että kaikista asioista ei voida puhua potilaijen läsnäollessa.

Luku 3.4.4. Deprofessionaalisuus
mielenterveystyössä

Professioammattien ominaisuuksia
on ammattiryhmän jäsenten erityistieto (Julkunen 1991).

Deprofessionaalisuudella tarkoitetaan ei-ammatillisten voimavarojen
käyttöönottamista ja ammattitoimijoiden vallan vähenemistä (Karvinen 1996).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

siinä on joku muu ainaki yhdessä taKategoria O3
SK: Millaista on hyvä mielenterve- paamisesa mukana, jossa tehdään
ystyö sinun käsityksen mukkaan? hoitosopimuksia.
H3: ... Sit hyvään terapiaan tai hyvään mielenterveystyöhön kuuluu
se, että ei hoideta ainoastaan yksilöö
vaan otetaan huomioon ne tuota voimavarat, perheen voimavarat, suvun
voimavarat, ystävien voimavarat. ...
On se ystävä, sukulainen, vaimo,
vanhempi tai kuka, mut että siinä on
joku muu ainaki yhdessä tapaamisesa mukana, jossa tehdään hoitosopimuksia

Luku 3.4.4. Deprofessionaalisuus
mielenterveystyössä

Kategoria D1
SK: Tossa sä sanoit, että teillä on
niinku tietyt tämmöset yhtenäiset
suuntaviivat, että jos esimerkiksi on
keskivaikeesti masentunut, niin sitten näin ja näin. Mitä sinä ajattelet
ylipäänsä diagnoosien merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä?
H5: Kyllä me kaikille potilaille
diagnoosi laitetaan jo heti ensimmäisellä käynnillä ja lääkärihän sen
niinkun periaatteessa sannoo. Mutta
kyllähän hoitajatki tekkee oman
diagnoosin. Mutta se, minä en niinkään sitä ajattele, että se diagnoosi
on tärkeä, mut onhan se tärkee sen
hoijon suunnittelun kannalta. Et jos
me hoijetaan ihmistä, joka on esimerkiksi psykoottinen ja me hoijetaan sitä vaan depressiona ilman
psykoottisia oireita, silloinhan me
ollaan aivan väärillä linjoilla eikä se
varmaan se potilas saa apua. Eikä se
saa oikeaa lääkitystä. Eikä ehkä oikeaa terapiaakaan. Ja sen takia minusta on hirveen tärkee, että lääkäri
ja hoitaja yhdessä tekkee, toivottavasti mahollisimman oikean diagnoosin ja arvion siitä, että mistä nyt
on kysymys ja miten tätä potilasta
autetaan. ... Mutta kyllä se erikoissairaanhoidossa on se lähtökohta.

Luku 3.3.2. Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: tarpeen
määrittäminen

Ja sen takia minusta on hirveen tärkee, että lääkäri ja hoitaja yhdessä
tekkee, toivottavasti mahollisimman oikean diagnoosin ja arvioin
siitä, että mistä nyt on kysymys ja
miten tätä potilasta autetaan. ... Mutta kyllä se erikoissairaanhoidossa on
se lähtökohta.

Deprofessionaalisuudella tarkoitetaan ei-ammatillisten voimavarojen
käyttöönottamista ja ammattitoimijoiden vallan vähenemistä (Karvinen 1996).
Luku 3.3.2. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe
Kokonaisvaltaisen psykiatrisen auttamistyön toteuttamista kuvataan
mm. perhekeskeisenä auttamistyönä
(Sova 1992).

Diagnoosi muodostaa perustan hoidolle (Lehtonen 1996)..

Alkuperäinen teksti
Kategoria D2
SK: Kerroit tässä, että ryhmä on masentuneille. Masennushan on lääketieteellinen diagnoosi. Mitä sinä ylipäänsä ajattelet diagnoosien merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä?
H11: Mä en sillä tavalla kauheesti
aattele. Mutta ei voi sanoa niinkään
etteikö sill mitään merkitystä olisi.
Että kyllä se niinkö joitakin linjoja
itelle antaa. Varmastikki niinkö tämmönen esimerkiksi persoonallisuushäiriö, on yks semmonen aika tärkeä
asia muistaa. Muistaa tai tietää tai
huomata. Mutta se jotenkin niinkö,
vaikka nyt sitten niitten rajojen asettamisessa säätelee, että täytyy olla
napakampi ja määrätietosempi. ...
Mutta kyllä mä niinko aattelisin, että sitte kun se työ- ja hoitosuhde on
alkanut, niin ei siinä ennää niinkö
sitten muistella, että mistä tässä nyt
oli kyse. Että se on se vuorovaikutus
ja se ihmissuhde siinä sitten, joka
niinkö sanelee, että miten sitä työtä
tehhään. ... kyllä se on hyvä olla olemassa, mutta siinä käytännön työssä
voi niinkö unohtaa. Että siinä ollaan
sen ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa eikä niinkö sen diagnoosin
kanssa.

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Että se on se vuorovaikutus ja se ihmissuhde siinä sitten, joka niinkö
sanelee, että miten sitä työtä tehhään.

Luku 3.3.2. Hyvä korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: tarpeen
määrittäminen

Kategoria D3
semmonen informaation antaminen
SK: Sää viittasit puheessasi näihin ammattilaiset ammattilaisille.
diagnooseihin. Mikä sun käsitys on
psykiatrisen diagnoosin merkityksestä hyvässä mielenterveystyössä?
H7: Mä en kauheen diagnoosikeskeisesti ajattele. Sillä on merkitystä
siinä mielessä, että se on yksi tapa
luokitella ja taulukoida asioita, mutta ihmisten elämä on kuitenkin yksilöllistä ja sillä on lähinnä semmonen
informaation antaminen ammattilaiset ammattilaisille. Mutta en nää, että se mikkää keskeinen hoitoperusta
ois. ... Ja kuinka paljon se ohjaa hoitoo sitte, se onkin mielenkiintonen
kysymys. Joissakin asioissa, äärialueilla, psykoosissa.
.... Mutta pitemmässä yhteistyössä
ne kumminki on ne asiat.

Sairausdiagnoosi on vähämerkityksinen hoidon tarpeen määrittämisessä (Laitinen 1994).

Luku 3.3.2. Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
tarpeen määrittäminen
Lääketieteelliset diagnoosit helpottavat potilaan hoitoa ja käytävää
keskustelua (Lönnqvist 2001).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

tärkeitä hänen etujensa vuoksi.
Kategoria D4
SK: Täällä ei siis oo riittävästi lääkärin asiantuntemusta.
H2: Vaihtuu lääkärit jatkuvasti... Ja
diagnoosin teko. Se on vaativaa. ...
Minä en niin tärkeenä ite sitä pidä,
että diagnoosi täytyy olla, mut se
vaaditaan papereihin.
SK: Diagnoosi perustuu tietoon. Mitä ajattelet ylipäänsä, että minkalaista tietoa hyvässä mielenterveystyössä tarvitaan, kun sanot, että et niin
tärkeenä pidä sitä diagnoosia?
H2: Niin, siis sillä tavalla en diagnoosia pidä tärkeenä, että minä tuijottasin siihen kun minä hoidan potilasta. Että tällä diagnoosilla olevaa
potilasta hoidetaan tällä tavalla. Et
mielenterveysongelmathan on limittäin meneviä ja tuota. Ja minä aattelen, että mitkä on ne oireet minkä takia hän on hakeutunut hoitoon. ...
Ne oireethan ne ohjaa sitte sitä hoitoa. Että mitä tämä tarttee päästäkseen oireistaan. ... Joskus oltiin sitä
mieltä, että ei voida hoitaakkaan, jos
ei oo diagnoosia niinku tehty. ...
Mulle rittäää, että tietyt oireet on.
Mutta papereisa pitäs olla minusta
täsmällisesti.
SK:Miksi?
H9:Ne on niinku tärkeitä hänen etujensa vuoksi.

Kirjallisuusviite
Luku 3.3.2..Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
tarpeen määrittäminen
Diagnoosi tarjoaa asianmukaisen
tiedon potilaan tilasta yhteistyökumppaneille (Lehtonen 1996).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria D5
SK: Sää otit esille hirmu mielenkiintosen asian kun viittasit keinoista
puhuessasi tähän diagnoosiasiaan.
Mikä sun mielestä on psykiatrisen
diagnoosin merkitys hyvässä mielenterveystyössä?
H9: Kyllähän se on yks osa sitä raamia. Että jollakin tavalla sitä tarpeenmukaista hoitoa. Täytyy olla
joku pohja. ... Ei se oo oleellisin asia
siinä yhteistyössä.
SK:Millon se tullee merkittäväksi
jos ei siinä jokapäiväisessä yhteistyössä oo?
H9: Väistämättä tullee mieleen lääkitys. ... Eihän voi lähteä kokeilemaan lääkityksiä, jos ei voi kuvitella, että mikä tätä ihmistä vaivaa. ...
Mutta jos aatellaan puhtaasti psyykkisiä sairauksia, niin onhan se sillä
tavalla tärkeä ihmisen tietää, että
mikä minua vaivaa ja miten siihen
suhtautua. Tavallaan edukatiivinen
puoli. Että sitäkinhän tämä työ on,
kun sairauksista puhutaan.
SK: Sää aattelet, että ihmisellä on
oikeus tietää.
H9: Ehottomasti täytyy tietää....Että
jos esimerkiksi psykologin arvion
jälkeen voi sanoa, on esimerkiksi
psykoosialtis ihminen. ...Ettei niinku kirvoittais psykoosia itteensä.

niin onhan se sillä tavalla tärkeä ihmisen tietää, että mikä minua vaivaa
ja miten siihen suhtautua. Tavallaan
edukatiivinen puoli.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe

Ehottomasti täytyy tietää.

Näyttöön perustuva psykiatrisen
hoitotyön toteuttaminen kuvataan
mm. psykoedukaationa, jossa potilaita opetetaan tunnistamaan psykoosin varhaisoireita (esim. Kilkku
1999).

Kategoria T1
minä kuuntelen ihmistä ja yritän
SK: Millainen käsitys sinulla on hy- ymmärtää sitä.
västä mielenterveystyöstä?
H8: No, sen minkä minä itte koen,
että millä tavalla minä pystyn auttamaan ja miten minä niinku työtä
teen, niin se on se, että minä kuuntelen ihmistä ja yritän ymmärtää sitä.
Ja yritän luoda semmosta luottamusta ja yritän olla luottamuksen arvonen. Elikkä yritän luoda semmosen hyvän hoitosuhteen. Ja siihen
minusta niinku tavallaan kaikki perustuu, elikkä minun ja potilaan väliseen suhteeseen. Se, että mitä siinä
kaikkia tapahtuu, millä tavalla siinä
tehdään työtä, se on niinku tavallaan
sivuseikka. ... sitten ajan kanssa ihmiset, toivon mukaan, uskaltavat
kertoa asioita ja muistaa asioita.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe
Hoitosuhdetyöskentely on keskeinen auttamismenetelmä. Hoitosuhteen luonne voi olla läsnäoleva tai
käytettävissä oloon perustuva (Coleman & Jenkins 1998).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria T2
SK: Millä keinoin te pyritte täällä
asiakkaita auttamaan?
H3: Mä lähen ainaki siitä, että lähtökohta on tämmönen vuorovaikutus.
Elikkä tää ihminen tulee kuulluksi.
... Ja sitte lisäksi pitää olla niinku
tämmöset lääketieteelliset auttamiskeinot ... ja sit, jos aatellaan esimerkiksi sosiaalityöntekijän tietoo. ..
Mutta myöskin tietoutta sitte, että
kaikki auttaminen ei perustu tämmöseen kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen vaan sitte myöskin lähiympäristön tapaaminen ja auttaminen ihmistä jossakin tilanteessa
vaikka mielekkääseen tekemiseen
tai toimintoihin ... Että minusta auttaminen on sillai, vaikka ois kuin
erikoissairaanhoitoa se ei ole pelkästään vaan niinku yksilöterapiaa
eikä perheterapiaa eikä pariterapiaa
vaan se on paljon laajempi asia.

kaikki auttaminen ei perustu tämmöseen kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen vaan sitte myöskin lähiympäristön tapaaminen ja auttaminen ihmistä jossakin tilanteessa
vaikka mielekkääseen tekemiseen
tai toimintoihin.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe

Kategoria T3
SK: Sanoit tässä, että täällä tavataan
perhettä, tavataan yhtä ihmistä.
Minkalainen käsitys sinulla ylipäänsä on niistä auttamistavoista, jotka
liittyy hyvään mielenterveystyöhön?
H1: Mää sanosin, että silleen aika
kokonaisvaltaisesti sitä ihmisen tilannetta. Että just, että se ei oo pelkästään sitä, että täällä keskustellaan
asiakkaan ongelmista, vaan, että esimerkiksi pijetään yhteistyötä yllä
niinku muualle. ... Ja pyritään kokonaisvaltaisesti järjestämmään sitä
elämäntilannetta.

kokonaisvaltaisesti sitä ihmisen tilannetta. Että just, että se ei oo pelkästään sitä, että täällä keskustellaan
asiakkaan ongelmista, vaan, että esimerkiksi pijetään yhteistyötä yllä
niinku muualle.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe
-kokonaisvaltaisen psykiatrisen hoitotyön toteuttamista kuvataan vaikuttamisena ihmiseen ihmisen kaikkien eri olemuspuolien, kehoon kanavan, tajunnan ja situaation kautta.
Tässä
painotus on situationaalisuudessa
(Ahlfors 1992a).

Kokonaisvaltaisen psykiatrisen hoitotyön toteuttamista kuvataan vaikuttamisena ihmiseen ihmisen kaikkien eri olemuspuolien, kehoon kanavan, tajunnan ja situaation kautta.
Tässä
painotus on mielekkäässä toiminnassa (Ahlfors 1992a).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Kategoria T4
SK: Sanoit tässä ,että hyvään mielenterveystyöhön kuuluu riittävän
aikasin annettu tuki ja apu. Voisitko
tarkemmin kuvailla että mitä sisältyy tähän apuun ja tukeen sillon kun
tehdään hyvää mielenterveystyötä.
H12: Ihan siitä, että miten se ihmisen arki sujuu tai, että mitä on tapahtunut, että ihminen tuntee ittensä, että on täytynyt lähteä hakemaan
apua. ... Ja joitaki toiminnallisia ratkasuja ihmiselle. Sehän voi olla
kaikkein konkreettisimmillaan joku
apuväline, mutta tuota mun työssä ei
oikeestaan. Et se on enempi semmosta jokapäiväistä harjoittelemista
ja tekemistä ja toimintaa.
SK: Puhuit tässä masentuneista henkilöistä, joita teillä on täällä paljon.
Mikä on roolisi heidän auttamisessa
H12: Minun rooli kotikäynnillä yhdessä asiakkaan kanssa oli se kaikkein tärkein. Ja se oli ihan konkreettisesti se, että jääkaapin kaks ylintä
hyllyä siivottiin...Voisitko sinä tätä
tälläi, tän tyylisesti tätä tehdä ja vähän muitaki asioita.

Et se on enempi semmmosta jokapäiväistä harjoittelemista ja tekemistä ja toimintaa..

Luku 3.3.3. Hyvä korjaava
mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena:
toteuttamisvaihe

Kategoria T5
SK: Sun puheessa on tullu esille näitä erilaisia terapiamuotoja. Minä kysyn sinulta tutkijana yleensä hyvään
mielenterveystyöhön liittyvistä auttamismenetelmistä.
H5: Minusta on hyvä, että on monia
lähestymistapoja. Työntekijälle ne
antaa apuvälineitä ja kun on ihmisiäkin eri elämäntilanteissa, erilaisissa ongelmissa. Että esimerkiksi
kun hoijetaan perhettä, niin on tosiaan tärkee, että on se perheterapeuttinen viitekehys tai jos on semmonen henkilö, jolla on sanotaanko hyvin vaikeet pakkoneuroottiset oireet, sillon joku kognitiivinen terapia on katottu, että se auttaa.

esimerkiksi kun hoijetaan perhettä,
niin on tosiaan tärkee, että on se perheterapeuttinen viitekehys tai jos on
semmonen henkilö, jolla on sanotaanko hyvin vaikeet pakkoneuroottiset oireet, sillon joku kognitiivinen
terapia on katottu, että se auttaa.

SK: Mitä ajattelet hyvän mielenterveystyön tavoitteista?
H5: ... Mutta kyllä minulla hoitajana
on semmonen selekeä linja ja meillä
on sovittu esimerkiksi tämmöset tietyt ohjelmat, että kun on masentunut
potilas ja lyhyterapian mukasesti
hoijetaan, niin vähintäin se kakstoista viiva viistoista kertaa tavataan ja
useimmiten sillon alotetaan lääkityskin, koska on kyseessä keskivaikea masennnus.

Rooli kotikäynnillä yhdessä asiakkaan kanssa oli se kaikkein tärkein. Sairaanhoitaja luo olosuhteet, joissa
potilaan yksilöllinen, persoonallinen kasvu ja kehitys mahdollistuvat
(Barker et al. 1998).

meillä on sovittu esimerkiksi tämmöset tietyt ohjelmat.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe
Näyttöön perustuva psykiatrisen
hoitotyön toteuttaminen kuvataan
kirjallisuudessa diagnoosiperustaisesti erilaisina hoito-ohjelmina
(esim. Gournay 2000).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Semmonen integroitu ajattelu, että
Kategoria T6
SK: Millaista on hyvä mielenterve- ei ole yhtä ainoata oikiata terapiaa.
ystyö sinun käsityksen mukkaan?
H7: ... Ja sit se, aattelen silleen, että
eri terapiamuodot, niin ne on sellasia työvälineitä. Se on niinku semmonen arsenaali siinä. Et sä lähet
niinku auttamaan sen mukkaan mikä sille asiakkaalle. Jos koetaan, että
perhetapaamiset on tärkeitä, niin sä
otat ne perheterapeuttiset välineet
siitä patteristosta. Ja sä koet, että
hän haluaa kahdenkeskistä tai sen
tyyppistä. Eli semmonen integroitu
terapia-ajatus, että ei oo semmosta
läppää, että kun ihminen tullee, niin
sulla on joku analyyttinen tai kognitiivinen niinku sabluuna ja sä lähet
vetämään sitä läpät silmillä riippumatta asiakkaasta. ... Semmonen integroitu ajattelu, että ei ole yhtä ainoata oikiata terapiaa.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe

Kategoria T7
ollaan potilaan taustatukena
SK: Tuossa taas sivuttiin yhtä asiaa,
josta oon tutkijana kiinnostunut.
Kerroit keskustelevasi asiakkaiden
kanssa ja kerroit hankkineesi erilaista lisäkoulutusta erilaisista terapiamenetelmistä. Mitä aattelet, mitä se
auttaminen tai ihmisen hoitaminen
on silloin kun tehdään hyvää mielenterveystyötä?
H2: ... Minä melekein sanosin sillä
lailla, että se työstäminen niin tai jos
minä ossaisin tehä hyvää mielenterveystyötä potilaan kanssa niin minulla on semmonen tavote, että mä
saisin sen potilaan niinku ite kiinnostumaan siitä tilanteestaan ja esimerkiksi minä monesti sanon, että
lueppa se kirja ja tai jos alkasit kirjottammaan päiväkirjaa ja jos saan
hänet mukaan siihen työhön ittsensä
kanssa niin meijän tapaamisethan
on sitten enemmän sitä, että hän kertoo niistä oivalluksistaan minulle ja
me niinku tarkastellaan niitä vähän.
... .oon kokenut, että hyvä psykiatrinen työ on semmosta, että ollaan potilaan taustatukena siinä sen elämässä.

Luku 3.3.3. Korjaava mielenterveystyö hoidollisen päätöksentekoprosessin toteutumisena: toteuttamisvaihe

Integroidussa psykoterapiassa katsotaan, että jokaisella psykoterapiamuodolla on oma erityinen käyttöaluueensa.
Integroidun psykoterapian hyvyyttä
määrittää mm. potilaslähtöisyys.
(Wahlberg 1994, Salminen 1995.)

Sairaanhoitaja on henkilö, joka luo
olosuhteet, joissa potilaan yksilöllinen persoonallinen kasvu ja kehitys
mahdollistuvat (Barker et al. 1998).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

että lähtee käynniltä sillä tavalla
Kategoria L1
SK: Mitä ajattelet hyvän mielenter- huojentuneena ja tyytyväisenä,
veystyön tuloksista?
H13: Pääasia on tietenki se, että ihminen, jonka on tarvinnu turvautua
joko kerran taikka tuota vuosien
ajan, niin se on se tulos siinä, että
lähtee käynniltä sillä tavalla huojentuneena ja tyytyväisenä, vaikka hänen kaikki elämänsä asiat ei olisikaan korjaantuneet. Vaan, että hän
voi lähteä kuitenkin ja turvallisin
mielin palata kottiinsa, niinku nyt
yleensä täältä avopuolelta palaavatkin. ... ois jollakin tavalla vahvistunut siinä asiassa minkä takia hän on
tänne tullut.
SK: Siis se, että asiakas kokee huojennusta kertoo tavoitteen saavuttamisesta? Se ei välttämättä eroa sairaalassa ja avohoidossa?
H13: Ei, koska se on minusta jotenkin kuitenkin se päämäärä, että ihmisellä olis kuitenki, se ei kestä kaikilla kauaa, joillakin se kestää pitkään, mutta että olis edes vähän aikaa huojentunut, turvallisuutta.

Luku 3.3.4. Hoidollisen päätöksentekoprosessin arviointi

Kategoria L2
SK: Tuosta päästään taas syventämään sinun sanomaasi. Mitä ajattelet hyvän mielenterveystyön tulokset?
H1: Ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä parantavat tai että siinä tapahtuu positiiviseen suuntaan muutosta. Esimerkiksi semmonenki vois
olla, että se ihmisen psyykkinen pahointi lieventyy sillä tavalla, et se
pystyy kuitenkin toimimaan niinku
näissä, jos aatellaan niinku normaalin hyvinvoinnin ja elämän kriteereitä, niin pystyy niinku olemaan
niissä. Että se ei oo kaiken salpaavaa
ja nielevää se ahistus. Että jokkaisen
elämäänhän liittyy sitä ahdistusta ja
hankaluutta, mutta, että se ei sillä tavalla niinku keskity koko elämä sen
ympärille.

Luku 3.3.4. Hoidollisen päätöksentekoprosessin arviointi

pystyy kuitenkin toimimaan niinku
näissä, jos aatellaan niinku normaalin hyvinvoinnin ja elämän kriteereitä, niin pystyy niinku olemaan
niissä.

Kategoria L3
hyvä elämä..
SK: Mistä voit päätellä hyvän mielenterveystyön tulokset?
H6: Sehän on se tavote, että tehä ittensä tarpeettomaksi ... .Et sillon
mun mielestä ollaan oikeaan suuntaan menossa jos hänestä tuntuu positiiviselta. Että on jotenki saanu itteluottamusta sen verran, että pystyy
tekemään jotain asioita ... Eikä se oo
aina mittään semmosta näkyvää
vaan se on jotenki semmone ihmisen oma sisäinen kokemus, että
mulla on arvo, olen olemassa ja tällä
tavalla. ... Se ei oo semmonen, että
kaikilla samanlainen elämä vaan hyvä elämä.

Hoitotyön tavoite on saavutettu, kun
potilaan terveydentilassa tapahtuu
muutoksia, jotka ilmenevät mm. potilaan kokemuksissa (Latvala
ym.1995).

Hoidon tehokkuuden arvioinnissa
kiinnitetään huomiota esimerkiksi
oireiden helpottumiseen (Kopta et
al. 1999).
Hoitotyön tavoite on saavutettu, kun
potilaan terveydentilassa tapahtuu
muutoksia, jotka ilmenevät mm. potilaan taidoissa (Latvala ym. 1995).

Luku 3.3.4..Hoidollisen päätöksentekoprosessin arviointi
Näyttöön perustuvassa psykososiaalisessa mallissa psykiatrisen hoitotyön arviointi toteutetaan mm . tarkastelemalla sitä, millaisia muutoksia on tapahtunut potilaan elämänlaadussa (Sullivan 1998).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kategoria L4
SK: Sanoit tässä, että hoito ei tuota
tulosta ilman kosketuspintaa asiakaan ja niitten lähi-ihmisten kanssa.
Voisitko kertoa tarkemmin mitä sisältyy hyvän mielenterveystyön tulokseen?
H7: Se on minun käsityksen mukkaan sitä, että asiakas tai potilas ...
kokee hyötyneensä hoidosta, kokee,
että hänen elämänlaatunsa on parantunut, ne asiat, joihin hän lähti hakemaan apua, ne on jollain tavalla
muuttunu parempaan päin hänen näkökulmastaan.

ne asiat, joihin hän lähti hakemaan Luku 3.3.4.Hoidollisen päätöksenapua, ne on jollain tavalla muuttunu tekoprosessin arviointi
parempaan päin hänen näkökulmasPsykoterapian vaikuttavuuden arvitaan.
oinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä potilaalle tapahtuu suhteessa asetettuun tavoitteeseen.
Psykoterapian vaikuttavuuden arviointi voi olla myös potilaan kokeman hyödyn arviointia.
( Pylkkänen 2001.)

Kirjallisuusviite

Kategoria E1
SK Kysysin sinulta vielä semmosta,
että minkalainen on se palvelujärjestelmä, joka mahdollistaa edellä
kuvaamasi hyvän mielenterveystyön.
H5: Se palvelujärjestelmä, niinku
mä sanoinki, että perusterveydenhuolto joka on se ensisijainen. Että
siellä pitäs tehä ikäänkuin se arvio.
Ja sieltä ohjata tänne erikoissairaanhoitoon. Minä nään sillä tavalla tämän porrastuksen. Ja tietenki se, että
vaikka nyt täällä on tämä paikka,
jonne ihmiset voi tulla ja itekki ottaa
yhteyttä, niin siitä huolimattahan me
ohjataan niitä takasin sinne perusterveydenhuoltoon. Mut se porrastus täytyy olla. Minusta se on ihan
varojen tuhlaamista, jos me yritetään niinku hoitaa kaikkee, Ja kaikki
ongelmat ja asiat ihmisillä ei oo sen
tasosia, että ne kuulus tänne erikoissairaanhoitoon.
SK: Missä menee se taso, että kuuluu tänne tai muualle?
H5: Ne ihmiset kuuluu tänne, joilla
on todella vaikeita ongelmia, moniongelmaiset ... ai vaikeat kriisit...
tietysti masennus ... syrjäytymistä ja
tämän tyyppiset minusta.

se porrastus täytyy olla.

Luku 3.3. Hyvä mielenterveystyö
mielenterveyden häiriöiden ja mielikaikki ongelmat ja asiat ihmisillä ei sairauksien tutkimuksena, hoitona ja
oo sen tasosia, että ne kuulus tänne kuntoutuksena
erikoissairaanhoitoon.
Porrasteisuudella tavoitellaan hyvää
palvelujärjestelmää, jossa erilaiset
osaamiseen, palvelujen saavutettavuuteen, hoitosuhteiden jatkuvuuteen ja toiminnan taloudellisuuteen
liittyvät näkökohdat muodostavat
tasapainoisen kokonaisuuden (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995).

järjestelmään kuuluu, on avohoito ja
Kategoria E1,1
SK: Pyytäsin sinua kuvaamaan hy- on sairaala.
vää mielenterveystyön palvelujärjestelmää.
H11: Ainaki siihen järjestelmään
kuuluu, on avohoito ja on sairaala.
On nämä osastot. Niin ajattelen, että
näin tulee ollakkin ja että näitten tulee olla niinkö yhteistyössä keskenään. Näinhän se on määritelty, että
avohoito on se missä se hoitovastuu
on. ... Olis hyvä olla erilaisia paikkoja. ... Et sillä tavalla pitäs olla jotenki enempi valinnanvaraa minun
mielestä hyvässä organisaatiossa.

Luku 3.3.3. Hyvä mielenterveystyö
mielenterveyden häiriöiden ja mielisairauksien tutkimuksena, hoitona ja
kuntoutuksena
Avohoitokeskeisyys merkitsee potilaan hyvää (Mielenterveystyön komitean mietintö 1984).
Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna
Kansallisesti mielenterveyspalvelut
suositellaan järjestettäväksi avohoitokeskeisesti (Psykiatrisen sairaanhoidon laatu 1995).

Alkuperäinen teksti

Merkitysyksiköt

Kirjallisuusviite

Hehän hoisi ihmisiä myös kotia.
Kategoria E1,2
SK Minkalainen on sinun mielestä
hyvään mielenterveystyöhön liitty- oli palkattu kolmivuorotyöhön kotia
hoitamaaan asiakasta.
vä palvelujärjestelmä?
H7: Se on avohoitokeskeinen ja se
on perheen ja verkoston ja yksilön
voimavarat huomioonottava. Ja mua
viehättää vielä enemmän semmoset
ajatukset ... just nää akuutitt psykoosityöryhmät ja ... hehän hoisi ihmisiä myös kotia. Silleen, että tuota oli
palkattu kolmivuorotyöhön kotia
hoitamaaan asiakasta. ... Se pitää
muistaa sitte aina, että on myöskin
tilanteita, joissa perheet ja omaiset
väsyy. Että ei niitten vastuulle ja niskoille voi sälyttää kohtuuttomasti
asioita. ... Siinäkään ei saa mennä
taas läpät silmillä, etttä kaikkien on
niinku hoiduttava avohoidossa.

Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna

Kategoria E2
Nää kolme, koulutus, tiimityö ja
SK: Millaista on sinun käsityksen työnohjaus, jotka on omiaan tuottamukaan hyvä mielenterveystyö?
maan sitä laatua.
H10: ... Et ihmiset toimii täällä niinku päillänsä ja miettimällä ja keskustelemalla ja dialogilla ja siitä
seuraa, että väistämättä siihen luodaan laatua ja edellytyksiä kouluttautumalla ja ... kliinisessä työssä ja
avopuolella ... kyllä mä oon sen hyvin vahvasti aina kokenut, että kantavia on niinku työryhmätyöskentely, tää tiimi ja sitte työnohjaus. Nää
kolme, koulutus, tiimityö ja työnohjaus, jotka on omiaan tuottamaan sitä laatua.

Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna

Kategoria E3
SK:Sanoit, että nuorilta työntekijöiltä puuttuu tietoa. Miten sä ylipäänsä luonehtisit sitä tietoa mitä
hyvässä mielenterveystyössä työntekijällä tulee olla?
H5. Minun mielestä sillä pitää olla
ammattikoulutus. Se ammatillisuus
pitää näkyä.. ... Ja ennenkaikkea, että on kiinnostunut tästä alasta. Et jos
ihmisellä ei oo todellista motivaatiota tälle puolelle, niin sehän näkkyy heti. Että se ei pelekästään riitä
minun mielestä se ammatillisuus.
SK Mitä sä sisällytät siihen ammatillisuuteen?
H5: Minusta se ammatillisuus on sitä, että potilaita kohdellaan asiallisesti, ammatillisesti ja mielellään
vieläpä empaattisestikkin. Se ois
niinku ihan lisätoive, että joka tälle
puolelle tulee. Koska ihmiset on todella hyvin herkässä mielentilassa
kun ne tullee tänne. Ja tietenki se, että ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä ja kuunnellaan ja välitetään.

Luku 3.5. Hyvä mielenterveystyö
hyvänä palveluna

Se ei pelekästään riitä minun mielestä se ammatillisuus.

Teknisinä taitoina mielenterveystyössä mainitaan potilaan hoitaminen oikeassa hoitopaikassa (Salzer
& Nixon 1997).
Palvelujärjestelmän immateriaalisia
resursseja ovat mm. mielenterveyspalvelujen järjestämisen tapa (Tansella & Thornicroft 1998).

Palvelujärjestelmän materiaalisia
resursseja ovat palveluntuottajien
käytössä olevat työvälineet ja organisatoriset ominaisuudet.
Terveyspalvelujen laadun kannalta
tärkeitä immateriaalisia resursseja
ovat mm. henkilökunnan koulutus.
(Tansella & Thornicroft 1998.)

Ja tietenki se, että ollaan kiinnostu- Terveyspalvelujen immateriaalisten
neita niistä ihmisistä ja kuunnellaan resurssien hyvyyttä ilmentävät mm.
työntekijöiden inhimillisyys, emja välitetään.
paattisuus ja ystävällisyys (Tansella
& Thornicroft 1998)
Hyvä vuorovaikutussuhde terveydenhuollossa ilmenee potilaan kokemuksena tulleensa kohdatuksi
persoonana (Salzer & Nixon 1997).

