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Johdanto 

 

Tämä arviointityökalu on kehitetty STRENCO-hankkeessa. STRENCO on ERASMUS + -hanke, jossa 

keskitytään yhteistoiminnan edellyttämien kompetenssien kehittämiseen mielenterveystyössä. 

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää mielenterveysalan opiskelijat yhdessä kouluttajien, palvelun 

käyttäjien ja ammattilaisten edistämään yhteistoimintaa mielenterveystyössä.  

Arviointi on tulosta intensiivisestä yhteistyöstä kuuden eurooppalaiseen korkeakoulun välillä viidessä 

eri maassa. Sen kehittäminen on tapahtunut yhteistuotannon menetelmin, ja kehittämiseen ovat 

osallistuneet mielenterveysalan opiskelijat, opettajat, kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset. 

Kehittämistyötä on johtanut VIVES ammattikorkeakoulu, Belgiasta (VIVES University of Applied 

Sciences, Faculty of Health Care, Kortrijk (Belgium). 

Alun alkaen tarkoituksena ei ollut kehittää arviointityökalua, vaan palautetyökalu, joka rohkaisee 

vuoropuheluun eri osapuolten välillä ja kannustaa reflektoimaan omaa osaamistaan 

mielenterveystyössä tehtävään yhteistuotantoon liittyen. 

Tavoitteena on tukea pohdintaa siitä, mitä taitoja sinulla jo on ja mitä taitoja voisi parantaa. 

Parhaiten tämä onnistuu sellaisen toiminnan jälkeen, jossa yhteistyö on ollut tärkeässä roolissa.  

Aluksi kuvaamme käsikirjassa käytetyt termit, sillä eri termit tulkitaan joskus eri tavoin  eri Euroopan 

maissa. Tämän jälkeen käymme vaiheittain läpi suunnitelman siitä, kuinka arviointityökalua 

käytetään. Käsikirjassa on mukana myös kuvaus kahdestatoista eri osaamisalueesta ja niihin 

liittyvistä indikaattoreista (tieto, taidot ja asenne). Liitteenä on lisäksi palautelomake. 
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Sanasto  

 

Läheinen tai huoltaja (Caregiver): Perhe ja tukihenkilöt; äiti, isä, ystävä, luonnollinen tuki, 

vertaistuen antaja tai kumppani (Craze, 2016). 

Yhteistuotanto: (Co-production): Yhteistyösuhde, jossa ammattilaiset ja kansalaiset yhdessä jakavat 

vallan tukitoimien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tunnistaen, että molemmilla osapuolilla on 

tärkeä osuus, jotta ihmisten ja yhteisöjen elämänlaatu paranisi (Slay & Stephens, 2013). 

Kokemusasiantuntija (Expert by experience): Henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta 

mielenterveyden häiriöistä (Craze, 2016). 

Osallisuus (Inclusiveness): otetaan mukaan erityyppisiä ihmisiä ja kohdellaan heitä kaikkia 

oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti (Cambridge Dictionary, 2019). Tässä kontekstissa tarkoitetaan 

palvelun käyttäjiä ja heidän läheisiään (perhe, ystävät, naapurit) eri tasoilla (mikro, meso ja makro).  

Eletty, omakohtainen kokemus (Lived experience): Kokemus, joka ihmisillä on oman tai läheisen 

mielenterveyshäiriöistä, emotionaalisesta ahdingosta sekä niiden kokemusten kanssa elämisestä, ja 

toipumisesta, vaikutuksista ja seurauksista, joita mielenterveyshäiriöihin ja emotionaaliseen 

ahdinkoon liittyy (Craze, 2016) 

Vertainen (Peer): Henkilö, jolla on omakohtainen kokemus mielenterveyshäiriöistä ja joka tukee 

vertaistensa toipumista. Muita vaihtoehtoisia termejä ovat  olevia nimiä vertaiselle ovat consumer 

provider (ei suomennosta), kokemusasiantuntija, vertaisasiantuntija ja kuluttajakonsultti (Gillard, 

Edwards, Gibson, Holley ja Owen, 2014).  

Vertaistyöntekijät (Peer workers): Henkilö, joka on työllistetty mielenterveyshäiriön omakohtaisen 

kokemuksen ja toipumisen vuoksi, tai siksi, että hänellä on kokemusta mielenterveysongelmista  

kärsivän perheen tai ystävien tukemisesta (Craze, 2016). 

Ammattilainen (Professional): Ammattikunnan jäsen, joka on palkattu hoitotyöhön tukemaan 

ihmisiä ja perheitä, joilla on mielenterveysongelmia.  

Palvelun käyttäjä (Service user): Henkilö, joka käyttää tai on käyttänyt mielenterveyspalveluja 

(Chambers, et al., 2017). 
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Vaihe vaiheelta eteneminen 

 

1. Tästä käsikirjasta löydät yleiskuvauksen kaikista indikaattoreista ja niiden kuvauksista. Tästä voi 

olla apua oman osaamistasosi osoittamisessa ja sitä voidaan käyttää yhteisissä keskusteluissa eri 

osapuolten välillä.  

 

2. Palautelomakkeessa on lista osaamisalueista (ensimmäinen sarake) yhdessä osaamiseen liittyvää 

käyttäytymistä kuvaavien indikaattoreiden kanssa (toinen sarake). Kolmannesta sarakkeesta 

löydät viiden tähden luokitusjärjestelmän mukaisen tuloskortin. Tähtien lukumäärä kuvaa tuon 

indikaattorin mukaista osaamisen tasoa. Minimi on 0 tähteä, joka tarkoittaa täydellistä 

puuttumista. Maksimi on 5 tähteä, joka tarkoittaa erinomaista. Tuloskortin täyttämisen 

yksinkertaistamiseksi arvioinnissa ei kannata käyttää puolta tähteä.   

 

3. Keskity tilanteeseen tai tapahtumaan, jossa olet työskennellyt muiden kanssa yhteistuotannon 

menetelmin (ammattilaiset, palvelun käyttäjät, opiskelijat, luennoitsijat jne.) ja joka on tässä 

reflektoinnin kohteena. Voit tietysti pohtia myös useampaa tilannetta, joissa olet toiminut muiden 

kanssa. Yhteistuotanto on yhteistyösuhde, jossa ammattilaiset ja kansalaiset yhdessä jakavat 

vallan tukitoimien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tunnistaen, että molemmilla osapuolilla 

on tärkeä osuus, jotta ihmisten ja yhteisöjen elämänlaatu paranisi (Slay & Stephens, 2013). 

 

4. Aloita ensimmäisestä kompetenssista ja siihen liittyvistä indikaattoreista. Lue kunkin indikaattorin 

kuvaus ja pohdi missä määrin hallitset tämän indikaattorin kuvaaman käyttäytymisen. Jos olet 

epävarma, voit pyytää palautetta heiltä, joiden kanssa olet työskennellyt.  

 

5. Tee sama jokaisen kompetenssin ja siihen liittyvien indikaattorien osalta. 

 

6. Laske keskiarvo jokaisen kompetenssin osalta. keskiarvo kannattaa pyöristää. Esimerkiksi ≥ 3,5 on 

4 tähteä, <3,5 on 3 tähteä.      

 

7. Kun olet merkinnyt keskiarvot kaikkien kompetenssien osalta, siirrä kaikki keskiarvot 

hämähäkinverkko-diagrammiin. Nyt voit yhdistää keskiarvojen pisteet toisiinsa ja muodostaa 

kokonaiskuvan arvioidusta tilanteesta. 

 

8. Seuraavissa arvioinneissa voit käyttää eri väriä ja näin vertailla aiempia tuloksia.  

 

9. Arviointiasi voidaan seuraavaksi käyttää perustana keskustelulle yhteistyökumppaneiden kanssa 

oman yhteistuotantoa koskevan osaamisesi lisäämiseksi 
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Kompetenssi Asenne/taidot/tiedot Määritelmä / kuvaus / tulkinta 

1. Arvot + Etiikka 
(Thistlethwaite, et 
al., 2014; Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Suter, et al., 2009; 
Debyser, et al., 
2017) 

Tuomitsemattomuus (IP 
2018) 
 

 Varaukseton myönteinen suhtautuminen (IP 2018).  

 Edistää ja tukea yksilön oikeutta osallistua ja kuulua yhteiskuntaan (COP Belgium, 2019). 
 Yksilöllisyyden tunnistaminen ja kunnioittaminen, koskien perhettä, sosiaalista yhteisöä ja 

luonnollista ympäristöä (COP Belgium, 2019). 
 Yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin 

keskittyminen ja voimaantumisen edistäminen (COP Belgium, 
2019). 

 Mahdollistetaan yksilön voimaantuminen ja aktiivinen jäsenyys 
yhteiskunnassa ja tasa-arvoisena perheessä ilman 
ennakkoluuloja (IP 2019). 

 

Kunnioittaminen (IP 
2018) 
 

 Yksilön arvojen, arvokkuuden ja oikeuksien kunnioittaminen ennakkoluulottomasti (IP 2019). 

Sosiaalisen tietoisuuden 
lisääminen (COP 
Belgium, 2019) 

 Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja tukeminen suhteessa yksilöihin ja yhteisöön 
(IP 2019). 

 Syrjinnän ja leimautumisen haastaminen ja monimuotoisuuden kunnioittaminen (COP 
Belgium, 2019). 

 Valmius varoittaa yhteisöä ja hallintoa epäoikeudenmukaisuudesta (IP2019)  

Hyvien käytänteiden 
noudattaminen 
(Thistlethwaite, et al., 
2014) ja lainmukainen 
toiminta (IP 2019) 
 

 Tietää kulttuuriseen sensitiivisyyteen liittyvistä lainsäädännöstä (Suter, et al., 2009, IP 2018). 
 Työskentely lain puitteissa (Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006). 
 Näyttöön perustuvan hoitotyön ja sosiaalihuollon interventioiden 

toteuttaminen (Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006). 
 Parhaiden käytäntöjen mukainen toiminta (esimerkiksi hoitosuunnitelmat, 

sairauskertomukset, tiimirakenteet ja prosessit, näyttöön perustuva terveyden edistäminen 
(Debyser, et al., 2017; Suter, et al., 2009). 

 

2. Identiteetti + 
asenne + 

Oman roolin 

tunnistaminen (IP 2018) 

 Keskeisen ymmärryksen muodostaminen omasta henkilökohtaisesta ja ammatillisesta 
asenteesta, identiteetistä ja näkökulmasta (roolin mukainen ymmärrys) (IP 2018). 
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moninäkökulmai-
nen 
lähestymistapa 
(COP Belgium 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Muiden toimijoiden kanssa päällekkäisten roolien välttäminen (roolien eroavaisuus- erilaisten 
roolien tulisi olla näkyvissä) (COP Belgium, 2019). 

 Omassa roolissaan asiantuntijuutensa tunnistaminen (COP Belgium, 2019)  
Itsetietoisuus (IP 2018)  Kyky reflektoida omaa historiaa hedelmällisellä tavalla ja ymmärtää, miten oma historia1 voi 

vaikuttaa (terapeuttisiin) ihmissuhteisiin (IP 2019). 

Tuomitsemattomuus (IP 
2018) 
 

 Kyky tunnistaa, missä määrin muiden ihmisten toimet vaikuttavat sinuun ja kuinka käytät 
tietoisesti ja / tai tiedostamattomasti tätä kokemusta suhteessa muihin yksilöihin. (COP 
Belgium, 2019) 

 Varaukseton myönteinen suhtautuminen (IP 2018).  

 Aitouden ja kunnioituksen osoittaminen yksilön taustaa, arvoa, uskomuksia ja luonnetta 
kohtaan (IP 2019).  

Avoimuus ja tietoisuus 
toisten viitekehyksistä 
(IP 2018) 

 Asian tai tilanteen lähestyminen ja ymmärtäminen useista näkökulmista (IP 2018). 

 Jokaisen ainutlaatuisuuden/yksilöllisyyden ymmärtäminen ja kunnioittaminen (IP 2019). 
 Oppiminen toisten kokemuksista ja näiden käyttäminen voimavarana (IP 2019). 
 Tilanteiden arvioiminen huomioiden toisten taustat ja riskit (IP 2019). 

 

3. Palvelukäyttäjä-
lähtöinen 
lähestymistapa 
(Thistlethwaite, et 
al., 2014; Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009) 

Keskittyminen 
palvelukäyttäjän 
asioihin (Wood, Flavell, 
Vanstolk, Bainbridge, & 
Nasmith, 2009) 
 

 Kunnioittava vastaanottavaisuus palvelukäyttäjän ja muiden hänen läheistensä tarpeita 
kohtaan (IP 2019).  

 Keskittyminen palvelujen käyttäjän interventioihin ja palveluihin (Wood, Flavell, Vanstolk, 
Bainbridge, & Nasmith, 2009). 

Kunnioittaminen (IP 
2018) 
 

 Asiakkaan arvojen, arvokkuuden ja oikeuksien kunnioittaminen ilman ennakkoluuloja (IP 
2019). 

Aktiivinen 
kuunteleminen (IP 
2018) 
 

 Keskittyminen täysin sanottuun, passiivisen kuulemisen sijaan (IP 2018). 
 Keskusteluun / vuoropuheluun aktiivisesti osallistuminen (IP 2019). 
 Läsnäolo tilanteessa asenteena, ei ainoastaan ”tekniikkana” (COP Belgium, 2019). 

 

Joustavuus (IP 2018) 
 

 Toimiminen vastaanottavana ja olosuhteiden muutoksiin sopeutuvasti (IP 2018) (COP Belgium, 
2019). 
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4. Tehokas viestintä  
(Suter, et al., 
2009; 
Thistlethwaite, et 
al., 2014; 
Chambers, et al., 
2017; Chambers, 
et al., 2017) 

Kokonaisvaltainen 
lähestymistapa (IP 
2018) 
 

 Tietoisuus yksilön henkistä, kliinisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä terveydestä hänen 
taustansa ja kokemuksiensa näkökulmasta (IP 2018). 

 Kyky lähestyä toisiamme kokonaisvaltaisesti (COP Belgium, 2019). 
 

Aktiivinen 
kuunteleminen (IP 
2018) 
 

 Keskittyminen täysin sanottuun, passiivisen kuulemisen sijaan (IP 2018). 

 Aktiivinen osallistuminen keskusteluun/dialogiin (IP 2019). 
 Läsnäolo tilanteessa asenteena, ei ainoastaan ”tekniikkana” (COP Belgium, 2019). 

 

Yksinkertaisen kielen 
käyttäminen (IP 2018) 
 

 Käytetyn kielen mukauttaminen yksilön kykyyn ymmärtää (IP 2018) 

 Kliinisten termien välttäminen ja ymmärryksen varmistaminen (COP Belgium 2019). 
 

Avoin ja rehellinen 
dialogi (IP 2018) 
 

 Viestinnän yhdenmukaisuus (sanallisen ja sanattoman viestinnän yhteensopivuus) (COP 
Belgium, 2019)). 

 Aitouden säilyttäminen (COP Belgium, 2019). 

 Tietoisuus siitä, että viestintä ei ole aina helppoa, ja että vaikeistakin asioista voidaan puhua. 
(COP Belgium 2019) 

 Tietoisuus siitä, että viestintään liittyy aina tulkintaa (IP 2019).   
 Tietoisuus siitä, että muutos on tervetullut (IP 2019). 

 

5. Terveyden 
edistäminen + 
ongelmien 
ennaltaehkäisy 
(IP 2018) 

Terveyttä edistävä ja 
ongelmien 
ennaltaehkäisyä 
juurruttava asenne (IP 
2018) 

 Terveyden edistämisen ajatusten juurruttaminen yksilön ja ryhmien tarpeiden mukaan eri 
ympäristöissä, yhteisöissä ja politiisesti (IP 2018). 

 Tietoisuuden lisääminen mielenterveyden edistämisen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä (COP 
Belgium, 2019). 

 

Kyky antaa tietoa tai 
kouluttaa riskeistä, 
terveellisestä elämästä 
ja elämäntavoista (IP 
2018) 
 

 Hyvien viestintätaitojen osoittaminen positiivisten terveysvalintojen ohjauksessa (COP 
Belgium, 2019). 

 Terveyden edistämisen soveltaminen perheen, yhteisön ja palvelujen käyttäjän elämään ja 
tarpeisiin vastaavasti (COP Belgium, 2019).  

 



Arviointityökalu mielenterveystyön yhteistuotannon kompetensseja varten 
-Strenco- hankkeen tuottama käsikirja joulukuu 2019 
 

8 
 

Itsensä johtamisen 
mahdollistaminen1 (IP 
2018). 
 

 Valmentaminen pysyvyyden/selviytymisen mahdollisuuksien kehittämiseksi (COP Belgium, 
2019). 

 Koulutukseen tai harjoitteluun pääsyn mahdollistaminen pysyvyyden/selvitytymisen 
kehittämiseksi (COP Belgium, 2019). 

 

Terveyden lukutaidon 
paraneminen 2 (IP 2018)  

 

 Kyky selittää selvästi kliiniset termit, hoitosuunnitelmat, menettelytavat ja menetelmät 
(COP Belgium, 2019). 

 Yksilön tarpeellisen, tietoon liittyvän ymmärryksen varmistaminen 
 

Sosiaalisen ja 
terveydellisen 
eriarvoisuuden torjunta 
(IP 2018) 

 Tietoisuus terveydellisestä ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta (tasa-arvo ja osallisuus) ja näiden 

osoittaminen. Osoittaminen sisältää havaitsemisen, tunnistamisen, korjaamisen ja 

eriarvoisuuden (yksilöön tai rakenteisiin liittyvän) ennaltaehkäisemisen. (COP Belgium, 2019) 

6. Voimaantuminen 
+ toipumisen 
edistäminen 
(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006) 

Ihmisten tarpeiden ja 
vahvuuksien 
tunnistaminen 
(Brabban, McGonagle, 
& Brooker, 2006) 
 

 Jokaisen arvon, asiantuntemuksen, kasvumahdollisuuksien, haasteiden ja vahvuuksien 
tiedostaminen (COP Belgium, 2019). 

 Pystyy tunnistamaan, missä vaiheessa yksilö on elämässään ja tunnistaa hänen tarpeensa ja 
vahvuutensa. 

 Yksilön oman asiantuntemuksen, kokemuksen, tarinan, ja vahvuuksien kunnioittaminen ja 
arvostaminen sekä hänen elämäänsä liittyvien mahdollisten haasteiden hahmottaminen. 

Itsenäisyyden ja oman 
toimijuuden 
edistäminen (IP 2018) 

 Itsenäisyyden rohkaiseminen ja sen puolesta toimiminen  
 Itsensä johtamisen taitojen mahdollistaminen ja kehittäminen 

 

Toivon luominen (IP 
2018) 
 

 Usko merkityksellisen tulevaisuuden mahdollisuuteen (COP Belgium, 2019). 
 Merkitykselliseen tulevaisuuteen uskominen ja tämän uskomuksen julkituominen (IP 2019). 

 

Vahvuuksiin ja 
valmiuksiin 

 Olla avoin kokemaan hyviä tunteita (vahvuuksia) ja rohkeutta tehdä se, minkä osaa tehdä 
hyvin (valmiudet) (COP Belgium, 2019; IP 2019). 

                                                           
1 Määritelmä: Itsensä johtaminen on vastuun ottamista omasta käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista (Oxford Dictionary, 2018). 
2 Määritelmä: Terveyden lukutaidolla tarkoitetaan taitoja hankkia, ymmärtää, tuottaa ja käyttää terveyttä koskevaa tietoa yksilön tietoisuuden 

kehittämiseksi (Sassen, 2018). 
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keskittyminen ja 
juurruttaminen (IP 
2018) 
 

 Kannustaa yksilöä pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kykyjään (IP 2019). 
 

7. Yhteistoiminnallin
en päätöksenteko 
(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009; 
Thistlethwaite, et 
al., 2014; Suter, et 
al., 2009) 

Tiimipelaajana 
toimiminen3 
(Thistlethwaite, et al., 
2014; Brabban, 
McGonagle, & Brooker, 
2006) 
 

 Kunnioittavasti toiminen (IP 2018). 

 Tehtävien jakaminen ja kaikkien kykyihin luottaminen (IP 2019). 

 Erilaisten mielipiteiden hyväksyminen (COP Belgium, 2019). 

 Oman tiimiosallistumisensa reflektointi (IP 2019). 
 

Itsetietoisuus 
yhteistyössä4 (IP 2018) 
 

 Ryhmän normien ymmärtäminen (Suter, et al., 2009). 

 Tietoisuus siitä, että omat mielipiteisiin ja näkemyksiin vaikuttaa omasta tausta, ala jne. (COP 
Belgium, 2019). 

 

Kyky tehdä päätöksiä 
yhteistyössä  
(IP 2018) 

 Neuvottelu- ja konfliktin hallintataidot (Wood, Flavell, Vanstolk, Bainbridge, 
& Nasmith, 2009).  

 Oikea-aikaisuus konfliktiin puuttumisessa/ratkaisemisessa. 
 Kyvyn sietää erilaisuutta näyttäminen ja yhteistyöhalukkuuden osoittaminen (Suter, et al., 

2009). 

 Kyky päästää irti roolistasi tiimissä ja päätöksenteossa (COP Belgium, 2019). 
 

Jämäkkyys (IP 2018) 
 

 Rohkeus tarvittaessa puolustaa itseään toisia kunnioittavalla tavalla (IP 2018). 

8. Positiivinen 
riskienotto 

Riskinarviointikyky 
(henkilö ja ympäristö) 
(Debyser, et al., 2017) 

 Riskien arvioiminen positiivisella tavalla asiakkaalle, perheenjäsenille, tiimeille, organisaatiolle 
ja yhteisölle (COP Belgium, 2019). 

                                                           
3 Määritelmä: Tiimityö heijastuu yhteenkuuluvuuteen, joustavuuteen, sopeutumiskykyyn, tasa-arvoon ja työskentelyyn yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

(varmistamalla, että jokaisella tiimin jäsenellä on sama tavoite) (IP 2018). 
4 Määritelmä: Tietoisuus yhteistyössä heijastuu motivaatioon, tiimitietoisuuteen, mentorointiin ja valmennukseen (IP 2018). 
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(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Debyser, et al., 
2017) 

Turvallisuuden ja 
kontrollin 
varmistaminen ja 
hallinta (Debyser, et al., 
2017) 

 Varmistaminen, että positiivinen riski otetaan sovituissa ja turvallisissa rajoissa (COP Belgium, 
2019). 

Mahdollisuus saada 
aikaan vaihtoehtoisia 
ratkaisuja yhteistyössä 
asiakkaan ja hänen 
lähipiirinsä kanssa 
(läheiset) (IP 2018) 

 Luovuus; vaihtoehtoisten ratkaisujen aikaan saaminen yhteistyössä (IP 2018). 

Kyky luottaa toinen 
toiseensa/ Kyky luoda 
luottamusta (IP 2018) 

 Luottamuksellisen suhteen luominen, jossa positiivisten riskien ottaminen mahdollistuu(IP 
2019). 

Kunnioittaminen (IP 
2018) 

 Asiakkaan arvojen, ihmisarvon ja oikeuksien kunnioittaminen ilman ennakkoluuloja (IP 2019).  
 

9. Monimuotoisuus5 
+ 
Kulttuuriherkkyys 
+ 
Asioiden 
ajaminen 
(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Suter, et al., 2009) 

 

Itsetietoisuus  Kyky tuottavalla tavalla reflektoida omaa historiaa  

 Ymmärtää miten oma historia voi vaikuttaa (terapeuttisiin) ihmissuhteisiin (IP 2019).  
Avoimuus toisten 
taustoista (IP 2018) 

 Yhtäläisyyksien huomaaminen ja eroavaisuuksien hyväksyminen (IP 2018). 
 Kyky pystyä mukauttamaan käyttäytymistään erilaisuutta arvostaen (COP Belgium, 2019). 

 

Eriarvoisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden 
haastaminen (Brabban, 
McGonagle, & Brooker, 
2006) 

 Asioiden ajaminen niin, että palvelut ovat kaikille saatavilla (IP 2019).  
 Tietoisuus samanarvoisuuden esteistä (COP Belgium, 2019). 
 Erilaisuuden arvostaminen (COP Belgium, 2019). 

 Arvokkaan sosiaalisen roolin luominen, kehittäminen ja/tai ylläpitäminen (esimerkiksi 
vanhemman rooli, rooli kansalaisena) (Hicks, Keeble, & Fulford, 2015; Brabban, McGonagle ja 
Brooker, 2006) (COP Belgium, 2019).  

                                                           
5 Määritelmä: Monimuotoisuudessa kuvastuu ikä, rotu, kulttuuri, seksuaalisuus, sukupuoli, sosioekonominen status ja vammaisuus 

(Brabban, McGonagle, & Brooker, 2006, IP 2018). 
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Asioiden ajamisen 
edistäminen 

 Tukeminen, kuuntelu, ymmärtäminen. Kyky nähdä asia (toisen) palvelujen käyttäjän 
näkökulmasta (IP 2018, IP 2019).  

 Kaikkien mielipiteiden kunnioittaminen tasa-arvoisina (IP 2018, IP 2019). 
 Jokaisen näkökulmien ja huolien kuunteleminen (IP 2018, IP 2019). 
 Yksilön tukeminen hänen tarpeidensa ja toiveidensa ilmaisemisessa. 
 Jokaisen arvon, asiantuntemuksen ja voimavarojen arvostaminen päätöksentekoprosessissa 

(COP Belgium, 2019; IP 2019). 
 

10. Reflektointi + 
Kehitys  
(Brabban, 
McGonagle, & 
Brooker, 2006; 
Suter, et al., 2009; 
Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009) 

Itsetietoisuus (IP 2018) 
 

 Kyky reflektoida omaa historiaa tuottavalla tavalla ja ymmärtää, miten oma historia 

kokemuksineen voi vaikuttaa (terapeuttisiin) ihmissuhteisiin (IP 2019). 

Palvelun 
käyttäjän/yksilön 
hyvinvoinnin ja hoidon 
kokonaisuuden 
arvioiminen 
yhteistyössä (IP 2018) 

 Jatkuvan reflektoinnin käyttäminen yhteistyössä tehtävässä arvioinnissa (COP Belgium, 2019). 

 Hoidon tavoitteiden ja tarpeiden reflektointi ja päivittäminen (IP 2019). 

Jatkuva 
henkilökohtainen 
kehitys ja oppiminen 
(Brabban, McGonagle, 
& Brooker, 2006) 

 Kehittyy jatkuvasti sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti (IP 2019).  
 Omien kehitystarpeiden tunnistaminen ja itsensä aktiivinen kouluttaminen (IP 2019).  
 Tietoisuus siitä, että tarvitsee lisätietoa/koulutusta ja sen tehokas suunnittelu (IP 2018). 

 Pysyy motivoituneena kehittämään itseään (IP 2018; IP 2019). (IP 2018; IP 2019). 
 

Kyky jatkuvaan 
reflektointiin (Suter, et 
al., 2009) 

 Mahdollisuus antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. 
 Kyky reflektoida ja sopeuttaa omaa toimintaansa (IP 2019). 
 Ymmärryksen kehittäminen pohdinnan, palautteen, ongelmanratkaisun, elinikäisen oppimisen 

ja vastavuoroisen ohjauksen avulla (Suter et al., 2009).  
Tietoisuus/tietoisuuden 

lisääminen alan 

käytännön 

kehittymisestä (IP 2018) 

 Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen (ulkoiset/sisäiset) sekä rohkeus muuttaa omaa 
käyttäytymistä  

 Reflektointi sen suhteen miten parhaat käytännöt vaikuttavat itseen, omaan työhön ja 
yksilöihin (IP 2018) (COP Belgium, 2019).  

Tietoisuus omasta 
roolista (Suter, et al., 

 Kyky kuvata oma rooli ja omat kyvykkyydet (COP Belgium, 2019). 

 Laaja näkökulma muiden kokemuksiin (IP 2019).  
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11. Oman roolin 
ymmärtäminen + 
Vastuut 
(Wood, Flavell, 
Vanstolk, 
Bainbridge, & 
Nasmith, 2009; 
Suter, et al., 2009; 
Thistlethwaite, et 
al., 2014) 

2009; Thistlethwaite, et 
al., 2014) 

 Omaan rooliin liittyvän ymmärryksen kehittäminen itsereflektion avulla(IP 2019). 

Tietoisuus ja ymmärrys 
muiden rooleista 
(Suter, et al., 2009; 
Thistlethwaite, et al., 
2014) 

 Muiden tiimin jäsenten asiantuntemuksen kunnioittaminen ja vahvistaminen (IP 2018). 

  Toisten roolin kunnioittaminen ja sen mukaan toimiminen (COP Belgium, 2019). (COP 
Belgium, 2019). 

12. Oman elämän-
kokemuksen 
(vertaisena) 
hyödyntäminen 
(Debyser, et al., 
2017) 

 

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

tokenismia6. (IP 2018) 

 Osallisuuden arvostaminen(IP 2019). 
 Sellaisten lähestymistapojen käyttäminen, jotka sisältävät vertaisten, perheiden ja 

ammattilaisten kokemusten huomioimisen ilman tokenismia  
 (IP 2019).  

 

Palvelun käyttäjien 
(muiden) kokemusten 
systemaattinen 
käyttäminen (IP 2018) 

 Työskentely yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa koko yhteistuotannon prosessin ajan (IP 2018). 

                                                           
6 Määritelmä: Tokenismi on tapa tehdä jotain, kuten palkata vähemmistöryhmään kuuluva henkilö, vain estääkseen kritiikkiä ja antaakseen vaikutelman, 

että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti (symbolinen valta) (Learner's dictionary, 2018). 
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Terveydenhuoltojärjest
elmän mukauttaminen 
palvelun käyttäjille ja 
heidän läheisilleen 
houkuttelevaksi (IP 
2018) 
 

 Terveydenhuoltojärjestelmän haastaminen yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa.  
 Tarjotaan mahdollisuuksia yhdessä tuottaa muutoksia mielenterveyshoitotyöhön (IP 2019). 
 Kokemusasiantuntijan roolin näkyvyyden ja tietoisuuden kehittäminen (IP 2019). 

 

Mahdollisuus ottaa tai 
kehittää vertaisjohtajan 
rooli 7 (IP 2018) 
 

 Mahdollisuuksien luominen vertaisjohtajuudelle (IP 2019). 
 

 

                                                           
7 Määritelmä: Vertaisjohtajat ovat henkilöitä, joilla on olemassa luontaisia piirteitä muiden johtamiseen ja jotka on nimetty vertaisjohtotehtävään, ohjaavampaan tai 
mahdollistavampaan rooliin (MY PEER Toolkit, 2018). 
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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 
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Terveyden lukutaidon 
paraneminen 

 
 

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 
riskiennotto 

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  
 

Itsetietoisuus   
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10. Reflektointi + 
Kehitys 

Palvelun käyttäjän/yksilön 
hyvinvoinnin ja hoidon 
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 
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Hämähäkinverkko diagram 

 

 

 

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


