
Strenco-hankkeen Arviointityökalu mielenterveystyön yhteistuotannon kompetensseja varten 
 

Kompetenssi Indikaattorit 
Asenne/taidot/tieto 

Pisteet Pisteiden 
keskiarvo 

1. Arvot + Etiikka Tuomitsemattomuus  
 

 
 

Kunnioittaminen  
 

Sosiaalisen tietoisuuden 
lisääminen 

 
 

Hyvien käytänteiden 
noudattaminen 

 
 

2. Identiteetti + 
Asenne + 
Moninäkökulmain
en lähestymistapa 

Oman roolin tunnistaminen  
 

 
 

itsetietoisuus  
 

Tuomitsemattomuus  
 

Avoimuus ja tietoisuus toisten 
viitekehyksistä 

 
 

3. Palvelun 
käyttäjälähtöinen  
lähestymistapa  

Keskittyminen palvelukäyttäjän 
asioihin 

 
 

 
 

Kunnioittaminen  
 

Aktiivinen kuunteleminen  
 

Joustavuus  
 

4. Tehokas viestintä 
(vuorovaikutus) 

Kokonaisvaltainen 
lähestymistapa 

 
 

 
 

Aktiivinen kuunteleminen  
 

Yksinkertaisen kielen 
käyttäminen 

 
 

Avoin ja rehellinen dialogi  
 

5. Terveyden 
edistäminen + 
ongelmien 
ennaltaehkäisy 

Terveyttä edistävä ja ongelmien 
ennaltaehkäisyä juurruttava 
asenne 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kyky antaa tietoa tai kouluttaa 
riskeistä, terveellisestä elämästä 
ja elämäntavoista 

 
 

Itsensä johtamisen 
mahdollistaminen 

 
 

Terveyden lukutaidon 
paraneminen 
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Sosiaalisen ja terveydellisen 
eriarvoisuuden torjuminen
  

 
 

6. Voimaantuminen 
+ Toipumisen 
edistäminen  

Ihmisten tarpeiden ja 
vahvuuksien tunnistaminen 

 
 

 
 
 

Itsenäisyyden ja oman 
toimijuuden edistäminen 

 
 

Toivon luominen  
 

Vahvuuksiin ja valmiuksiin 
keskittyminen ja juurruttaminen  

 
 

7. Yhteistoiminnallin
en päätöksenteko 

Tiimipelaajana toimiminen  
 

 
 

Itsetietoisuus yhteistyössä  
 

Kyky tehdä päätöksiä 
yhteistyössä 

 
 

Jämäkkyys  
 

8. Positiivinen 
riskienotto 

Riskinarviointikyky   
 

 
 
 Turvallisuuden ja kontrollin 

varmistaminen ja hallinta 

 
 

Mahdollisuus saada aikaan 
vaihtoehtoisia ratkaisuja 
yhteistyössä asiakkaan ja hänen 
lähipiirinsä kanssa 

 
 

Kyky luottaa toinen toiseensa/ 
Kyky luoda luottamusta 

 

Kunnioittaminen  
 

9. Monimuotoisuus 
+ 
Kulttuuriherkkyys 
+ asioiden 
ajaminen  

Itsetietoisuus  
 

 
 
 Avoimuus toisten taustoista  

 

Eriarvoisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden 
haastaminen 

 
 

Asioiden ajamisen edistäminen  
 

10. Reflektointi + 
Kehitys 

Itsetietoisuus   
 
 

Palvelun käyttäjän/yksilön 
hyvinvoinnin ja hoidon 
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kokonaisuuden arvioiminen 
yhteistyössä 

 

Jatkuva henkilökohtainen 
kehitys ja oppiminen 

 

Kyky jatkuvaan reflektointiin  

Tietoisuus/tietoisuuden 
lisääminen alan käytännön 
kehittymisestä 

 

11. Oman roolin 
ymmärtäminen + 
Vastuut 

Tietoisuus omasta roolista   
 Tietoisuus ja ymmärrys muiden 

rooleista 

 

12. Oman 
elämänkokemuks
en (vertaisena) 
hyödyntäminen 

Mahdollistetaan palvelun 
käyttäjille, läheisille ja 
ammattilaisille omien 
kokemusten ilmaiseminen 
paremman ymmärryksen 
tavoittamiseksi kaikille ja 
vähennetään tokenismia 

  
 
 
 
 
 
 
 Palvelun käyttäjien (muiden) 

kokemusten systemaattinen 
käyttäminen 

 

Terveydenhuoltojärjestelmän 
mukauttaminen palvelun 
käyttäjille ja heidän läheisilleen 
houkuttelevaksi 

 

Mahdollisuus ottaa tai kehittää 
vertaisjohtajan rooli 

 

 

 

 

 

 



Strenco-hankkeen Arviointityökalu mielenterveystyön yhteistuotannon kompetensseja varten 
 

Hämähäkinverkko-diagrammi 
 

 

1

2

3

4

5
Arvot ja etiikka

Identiteetti + asenne +
moninäkökulmainen

lähestymistapa

Palvelukäyttäjälähtöinen
lähestymistapa

Tehokas viestintä

Terveyden edistäminen +
ongelmien ennaltaehkäisy

Voimaantuminen +
toipumisen edistäminen

Yhteistoiminnallinen
päätöksenteko

Positiivinen riskienotto

Monimuotoisuus +
kulttuuriherkkyys +
asioiden ajaminen

Reflektointi + kehitys

Oman roolin
ymmärtäminen + vastuut

Oman elämänkokemuksen
(vertaisena)

hyödyntäminen

Mielenterveystyön yhteistuotannon kompetenssit


