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Tiivistelmä
Rissanen, Päivi. Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 88/2015.
Tässä väitöskirjassa tarkastelen tutkijana omia sairastumis-, sairaala- ja kuntoutumiskokemuksiani. Olen nimennyt lähestymistapani autoetnografiseksi kokemustutkimukseksi. Määrittelen autoetnografian tutkimustavaksi, jonka lähtökohtana ja aineistona
ovat tutkijan omat kokemukset, tietoisuus itsestä, itsehavainnointi sekä kokemusten
sijoittaminen niiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen taustaan. Autoetnografisen otteen
lisäksi tutkimustapani liittyy Isosta-Britanniasta lähtevään tutkimusperinteeseen, jota
kutsun kuntoutujien kokemustutkimukseksi (Service User Research tai Survivor Research). Siinä on oleellista palvelun käyttäjien äänen kuuleminen, voimaantuminen
sekä heidän aktiivinen roolinsa tutkimusprosessissa.
Tutkimuksen tavoitteena on valottaa psyykkisen sairastumisen ja kuntoutumisen
ilmiötä tutkimalla yksittäistä kokemusta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat
asiakassuhteet, niissä tapahtunut kohtaaminen ja toipumisprosessin eri vaiheissa olevan kuntoutujan mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa, kuntoutumiseen, toisten
kuntoutujien tukemiseen sekä palvelujärjestelmän toimintaan. Arvioin kokemusteni
pohjalta myös psykiatrista sairaalahoitoa, asiakassuhteita, psykoterapiaa, vertaistukea
ja kokemusasiantuntijatoimintaa.
Tutkimusasetelma on monitasoinen. Ensimmäisellä tasolla tarkastelen yksilön
kokemusta. Toisella tasolla tarkastelen yhteisöllisyyttä eli vertaistuen sekä kokemusasiantuntijuuden merkitystä. Tutkimuksen kolmas taso lähtee tutkimustapani, oman
kokemuksen tutkimisen, haasteista esimerkiksi itsereflektion ja etäännyttämisen vaatimuksesta. Pohdin sitä, mitä oman kokemuksen tutkiminen on ja mitkä ovat tutkimustavan edut sekä rajoitukset.
Tutkimusaineistoni koostuu hyvin erityyppistä teksteistä. Pääaineiston muodostaa
vuonna 2006 minun ja toisen tutkijan, Susanna Hyvärin, kanssa käyty kirjallinen dialogi, jossa on tuotettu tietoa dialogisen vuorovaikutuksen kautta. Täydentävänä
autoetnografisena aineistona käytän omia vuosien 1994 ja 2012 välisenä aikana kirjoittamiani päiväkirjamerkintöjä, sähköpostiviestejä ja kirjeitä hoitajalle, ystävälle
sekä psykoterapeutille.
Tutkimus avaa uuden näkökulman psyykkiseen sairastamiseen ja kuntoutumiseen
identiteettikysymyksenä sekä tuo uusia tapoja analysoida ja tulkita kokemuksia. Tutkimuksessani nostan esiin kuntoutumiskokemuksia sekä vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden tuomia mahdollisuuksia yksilölle ja palvelujärjestelmälle.
Asiasanat: psyykkinen sairastuminen, hoito, hoitomenetelmät, kuntoutus, kuntoutuminen, identiteetti, kokemus, asiakassuhde, psykoterapia, vertaistuki, kokemusasian
tuntijuus, kokemustieto, palvelujärjestelmä, autoetnografia, leimautuminen, stigma,
osallisuus, asenteet, toiminta.

Abstract
Päivi Rissanen. A Hopeless Case? An Autoethnography of Getting Mentally Ill
and Rehabilitation of It. Helsinki: Rehabilitation Foundation, Research Reports
88/2015.
The starting point of this doctoral thesis is my personal experience of falling mentally
ill, being rehabilitated and getting treatment. I have analyzed my story through and
with the help of the considerations used in social work, mental health nursing, psychotherapy and rehabilitation. My research setting is multi-layered. I am studying, firstly,
the experience of falling ill and being rehabilitated and the changing identity in the
process. The second viewpoint has been shaped from the client-worker relationship,
co-operation and the meaning of working habits. The third position enlightens the
meaning of peer support and being an expert by experiment. For the fourth, I consider
the changes in the Finnish service system. My research also includes a meta level
reflection of the meaning of studying one’s own experience.
This study is aimed to clarify in narrative description my own experiences as
a patient, a service user, a peer counsellor, and an expert by experiment. Thus, the
research method can be called an autoethnographic service user research. Autoethno
graphy is a form of research that seeks to describe and analyse systematically personal experience in order to understand cultural experience. Also, the service user research
is linked to research methodology, which strives for the participation and empowerment of the service user. It concerns the close relationship between knowledge and the
firsthand experience, which it may be based on. Data in this research has been collected from different kinds of texts. I have mainly used dialogical evaluation with the
other researcher, Ms. Susanna Hyväri. The second source of data is the autoethnographic material of my diaries in addition to letters to friends, nurses, and my psychotherapist.
The research opens up new viewpoints into mental illness, and provides new insights
into analysis and interpretation. This research provides new knowledge regarding the
rehabilitation process as an identity issue.
Key words: mental illness, rehabilitation, service user involvement, expert of expertise,
identity.
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1 Johdanto
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on keskusteltu asiakkaan asemasta, osallisuudesta, osallistumisesta ja asiantuntijuudesta jo kauan. Viime vuosina
keskustelu on laajentunut vaatimuksiksi entistä yksilöllisemmästä hoidosta, asiakaskeskeisimmistä palveluista sekä palvelun käyttäjien ottamisesta
mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden tutkimiseen, suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin. (Beresford 2003; EU 2007; STM 2009; Koivuniemi & Simonen 2011.) Tutkimukseni liittyy tähän ajankohtaiseen keskusteluun.
Miksi asiakkaan asemasta, osallisuudesta ja ymmärretyksi tulemisen
tarpeesta puhutaan nykyään niin paljon? Eikö kuulluksi, ymmärretyksi tai
kohdatuksi tulemisen pitäisi olla itsestäänselvyys ainakin hoidossa ja kuntoutuksessa? Toisaalta kriittinen keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon
ammatillistumisesta, asiantuntijoiden vallasta, medikalisaatiosta, asiakkaan
asemasta ja osallisuudesta on usein jäänyt retoriikaksi, joka ei ole muuttanut
hoitokäytäntöjä. Toivon, että tutkimukseni käsitteet vertaistuki, kokemusasiantuntijatoiminta ja kokemustutkimus tuovat keskusteluun uuden näkökulman.
Olen kiinnostunut mielenterveyskuntoutujan asemasta, asiantuntemuksesta ja identiteetistä sekä yleisesti että henkilökohtaisesti. Minulla on
omakohtaista kokemusta psyykkisestä sairastamisesta, sairaalahoidosta, avohoidosta ja kuntoutumisesta. Ennen sairastumista työskentelin sosiaalityöntekijänä, sen jälkeen olen toiminut vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana, työskennellyt hankekoordinaattorina Sosiaali- ja terveysministeriön
kansallisen kehittämisohjelman rahoittamassa Mielen avain -hankkeessa
sekä projektitutkijana Mielenterveyden keskusliitto ry:n Yhteinen ymmärrys ja avunanto -hankkeessa, jossa koulutettiin Suomen ensimmäisiä kokemustutkijoita ja -arvioijia.
Tämä tutkimus on jatkoa lisensiaatintyöhöni perustuvaan kirjaan Skitso
freniasta kuntoutuminen (Rissanen 2007), jossa yhdistin omakohtaisen
kokemuksen sairastumisesta ja kuntoutumisesta, hoitajien näkemykset
sekä tutkimuskirjallisuuden. Tavoitteenani oli tuoda esille sairastumiseen,
hoitoon ja kuntoutumiseen liittyneitä asioita. Selvitin erityisesti kuntoutu11

misen ja kuntoutuksen käsitteitä. Tässä väitöskirjatyössä lähden liikkeelle
samasta teemasta, omasta sairastumis- ja kuntoutumiskokemuksesta, joten
tutkimukseni kuuluu autoetnografiseen perinteeseen.
Aloitan tutkimuksen esittelemällä sen viitekehyksen, tutkimustavan,
-aineiston ja tutkimuskysymykset sekä keskeiset lähteet ja lähtökohdat.
Jatkan luvussa 3 luomalla tutkimukseni pohjaa tarkastelemalla kokemustutkimusta, sen taustoja, periaatteita, etiikkaa ja tutkijan roolia. Kokemuksia tutkiessa on tärkeää pohtia, mitä oikeastaan tutkitaan tai millaiseksi
tutkijan rooli määrittyy, kun tutkitaan omia kokemuksia tai omaa elämää.
Luvussa 4 käsittelen sairastumisen kokemusta ja potilaan identiteetin
muodostumista. Tarkastelen lyhyesti sairastumisen alkukohtaa sekä minuuden kehittymistä lapsuudessa ja nuoruudessa. Olen pohtinut sairastumiseni syitä hoito- ja psykoterapiasuhteissa, mutten käy läpi kaikkia näitä
kokemuksia suojatakseni itseäni ja läheisiäni. Hahmotan myös diagnoosin,
sairaalahoidon ja hoitosuhteen merkitystä eli niitä psyykkiseen sairastamiseen, hoitosuhteisiin ja järjestelmään liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttivat
siihen, että määrittelin itseni potilaaksi. Viidennessä luvussa analysoin
pohjakokemuksesta alkanutta kuntoutumisen prosessia sekä sen jatkumista avohoidossa ja psykoterapiassa. Luvussa 6 käsittelen kuntoutumisen
erityisiä elementtejä, vertaistukea, kokemusasiantuntijana toimimista, toivoa, asiakassuhdetta ja itsereflektioa. Luvussa 7 tutkimus laajenee asenteisiin, osallisuuteen, asiakkakuudesta käytettäviin käsitteisiin, tiedon ominaisuuksiin sekä tarinan ja mallitarinan käsitteeseen. Luvussa 8 taustoitan
identiteettiin ja kokemuksiin vaikuttavia reunaehtoja ja toimintaympäristöä eli psykiatrian hoitomenetelmiä, palvelujärjestelmää sekä kokemus
asiantuntijatoimintaa. Lopuksi pohdin tutkimuksen tavoitteita, tarinaani
sekä oman kokemuksen tutkimista.
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2 Mitä tutkitaan ja miten?
Tässä tutkimuksessa tarkastelen omaa tarinaani: sairastumis-, sairaala- ja
kuntoutumiskokemuksiani sekä identiteettini muuttumista sairastumisen
ja kuntoutumisen eri vaiheissa. Keskityn erityisesti hoitokokemusten ja
asiakassuhteissa tapahtuvan kohtaamisen sekä vuorovaikutuksen merkitykseen. Lähden liikkeelle sairastumis- ja kuntoutumisprosessista sekä
pohdin, kuinka sairastaminen ja kuntoutuminen ovat muuttaneet minua
ihmisenä. Peilaan tarinaani erilaisiin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin
ja käsitteisiin, koska omakohtainen kokemus voi olla vain tutkimuksen
lähtökohta. Tarvitaan dialogia omien kokemusten, tutkimuskirjallisuuden
ja arvoasetelmien välillä (Hyväri 2007, 194). Tutkimuksen kertojana olen
siis omia kokemuksiani tulkitseva tutkija, joka analysoi kokemuksiaan
käyttämällä apuna laajaa kirjallisuutta.
Arvioin omien kokemukseni ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta myös
psykiatrista hoitoa, psykoterapiaa, palvelujärjestelmää sekä vertaistuki- ja
kokemusasiantuntijatoimintaa. Olen erityisen kiinnostunut kuntoutumisprosessin eri vaiheissa olevan kuntoutujan mahdollisuuksista vaikuttaa
hoitoonsa, kuntoutumiseensa, toisten kuntoutujien tukemiseen sekä palvelu
järjestelmän toimintaan ja vallitseviin asenteisiin.
Tutkimus painottuu työidentiteettiini, ei niinkään yksityiselämääni.
Tämä johtuu siitä, että kuntoutumiseni ja identiteettini muuttuminen on
tapahtunut suurelta osin asiakassuhteissa sekä opiskelun ja työn tekemisen
kautta. Asiaan vaikuttaa pohjakoulutukseni ja sosiaalityöntekijänä toimiminen ennen sairastumista. Opiskelu- ja työssäoloaikana muodostunut
ammatillinen identiteetti on seurannut minua läpi sairastumisen, sairastamisen ja kuntoutumisen ja tehnyt minusta sellaisen potilaan, kuntoutujan,
kokemusasiantuntijan ja tutkijan, mikä kullakin hetkellä olen ollut. En
hahmottanut itseäni niinkään potilaaksi vaan sairastuneeksi ammattiauttajaksi. Enkä kyennyt samaistumaan erilaisen koulutustaustan omaaviin potilaisiin yhtä hyvin kuin ammattilaisiin, vaikka vertaistuen merkitys oli
varsinkin kuntoutumisen loppuvaiheessa suuri.
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2.1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu
Uskalsin ottaa omat kokemukseni tutkimuksen kohteeksi, sillä autoetnografista tutkimusta ja kuntoutujien kokemustutkimusta (service user research) tehdään lisääntyvästi, vaikka niitä ei oikeastaan tunneta Suomessa.
Tavoitteenani oli tuottaa tietoa psyykkisestä sairastumisesta ja kuntoutumisesta, mutta tutkimuksen tekemisestä tuli myös kuntoutumiseni väylä
ja väline. Tämänkaltainen tutkijanpositio tekee tutkimusasetelmasta haastavan: esille nousee erityinen itsereflektion ja etäännyttämisen vaatimus.
Olen pohtinut Suvi Ronkaisen (1999, 17) tavoin tietämisen etiikkaan
kuuluvaa ”tietämisestään tietämisen” vaatimusta. Tutkimuksen kysymyksenasetteluun vaikuttavat joka tapauksessa tutkijan henkilökohtaiset
intressit (Granfelt 2009, 169), mutta kohdallani ne ovat tavallistakin vahvempia.
Tutkimusasetelmani muotoutuu monitasoiseksi. Ensinnäkin tarkastelen
yksilön kokemusta sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Selvitän identiteetin muuttumista sairastumisen ja kuntoutumisen eri vaiheissa sekä sitä,
miten hoitokokemukset ja asiakassuhteet ovat muuttaneet minua. Lisäksi
arvioin kokemukseeni vaikuttaneita ulkoisia tekijöitä, kuten palvelujärjestelmää, psykiatrisia hoitomenetelmiä, asiakkaan asemaa, osallisuutta,
osallistumista, käsitystä tiedosta ja asiantuntijuudesta sekä vertaistukea ja
kokemusasiantuntijatoimintaa.
Toiseksi tutkin vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä yksilölle. Tässä yhteydessä täydennän omakohtaista kokemusta toisten kokemus
asiantuntijoiden tietämyksellä sekä aiheeseen liittyvällä tutkimuksella.
Taustaksi tarkastelen yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä toteutunutta
ja käynnissä olevaa kehitystä, joka on mahdollistanut ja tehnyt tarpeelliseksi kokemusasiantuntijatoiminnan ja vertaistuen hyödyntämisen. Tutkimukseeni tuo erityisen näkökulman ammatillisuuden, sairastumisen, kuntoutumisen ja kokemusasiantuntijuuden yhteen kietoutuminen.
Metatasolla pohdin oman kokemuksen tutkimista, mitä erityistä annettavaa sillä on ja mitkä vastaavasti ovat tutkimustapani rajoitukset. Oleellista on millaisen dialogisen suhteen voin luoda omaan tarinaani, kun olen
yhtä aikaa tutkija ja tutkimuksen kohde. Entä olisiko oman kokemuksen
tutkimisen ympärille tarvetta luoda oma metodi, esimerkiksi samalla tavalla kun Anni Vilkko (1997, 15) rakensi ”uudelleen kysymisen” refleksiivisen metodin luodakseen dialogisen suhteen tutkimusaineistoonsa, naisten
elämäkertateksteihin.
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, miten potilaan ja kuntoutujan
identiteetit muodostuvat. Toinen tutkimuskysymys on, miten kokemus
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asiantuntijan identiteetti rakentuu. Metatason tutkimuskysymykseni on: mitä
oman kokemuksen tutkiminen on? Mitkä ovat sen mahdollisuudet ja rajat?

2.2 Tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja tutkimustapa
Tutkimuksen keskeisinä teemoina ovat kokemus, asiakkuus ja identiteetti,
erityisesti sen muuttuminen. Asiakkuudesta keskustellessani käytän rinnakkain käsitteitä potilas, kuntoutuja, asiakas, palvelun käyttäjä, kokemusasiantuntija ja kokemusarvioija. Näin korostan asiakkuuden eri vaiheissa
olevia rooleja. Puhun pääasiassa kuntoutumisesta, mutta myös hoidosta,
voimaantumisesta ja toipumisesta lähes samassa merkityksessä.
Kokemus on tutkimukseni keskeinen käsite. Sitä on kuitenkin vaikea ja
oikeastaan mahdotonkin määritellä, sillä se on luonteeltaan kokonais
valtainen. Kokemukseen liitetään tunteet, tietoisuus, havainnot, intuitio ja
tiedostaminen, mutta yksikään näistä ulottuvuuksista ei tavoita kokemuksen kaikkia puolia. Tässä tutkimuksessa määrittelen kokemuksen asioiksi,
jotka syntyvät yksilön kyvystä tiedostaa, olla tietoinen ja reagoida. Se on
sisäinen kokemus omasta itsestä, jota kukaan muu ei voi täysin ymmärtää.
(Broom 2010, 192, 194–195.)
Tutkimustapa

Tutkimuksen tavoitteena on avata uusi näkökulma psyykkiseen sairastumiseen ja kuntoutumiseen. Valitsin tutkimustavaksi autoetnografian. Alun
perin sillä tarkoitettiin etnografien tapaa kirjoittaa teksteihinsä omaelämäkerrallista aineistoa. Myöhemmin se on laajentunut käsittämään hyvinkin
erilaisia lähestymistapoja. Tutkimukseeni soveltuu autoetnografian ymmärtäminen tutkimustavaksi, jonka keskeisenä lähtökohtana ja aineistona
on tutkijan omat kokemukset, tietoisuus itsestä, itsehavainnointi ensi
sijaisena tiedonlähteenä, omaelämäkerrallisuuden hyödyntäminen sekä
omasta kokemuksesta raportoiminen. Autoetnografisessa tutkimuksessa
on oleellista kokemusten sijoittaminen niiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen
taustaan. Siinä pyritään ymmärtämään yleistä, kuten kulttuuria, elämän
tapaa tai tapahtumaa, tutkimalla yksittäistä kokemusta. (Ellis & Bochner
2000, 737–742; Patton 2002, 84–86.) Lisäksi toteutan psykoterapiatutkimuksessa usein siteerattuja Kurt Lewinin ja Sigmund Freudin ajatuksia
yhden tapauksen perinpohjaisen tutkimisen merkityksestä (esim. Eskola
1985, 111).
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Tutkiessani sairauden ja asiakassuhteiden merkitystä kuntoutumisen
tarinassani, jäsennän samalla erilaisia hoito- ja kuntoutuskulttuurin ilmiöitä. Näin tutkimukseni lähtökohdat ovat osaksi fenomenologisia. Lähden
liikkeelle konkreettisesta ja eletystä todellisuudesta, en teoreettisesta ongelmasta enkä käsitteistä. (Miettinen ym. 2010, 10.) Tavoitteena on ymmärtää omaa kokemustani todellisuudesta ja luoda sen kautta yleisempää
tietoa (mt.10; vrt. Taipale 2010, 119–122). Vaikka tutkimukseni ei ole
teoreettinen, käytän myös niin sanotun tulkitsevan käsitetutkimuksen menetelmiä (ks. Takala & Lämsä 2001, 374).
Tarinallisen aineiston käyttäminen tuo tutkimukseeni narratiivisen elementin. Voi sanoa, että autoetnografiani on toteutettu narratiivisella tutkimusotteella ja aineistolla. Lisäksi vertaistoiminta, työ sosiaalityöntekijänä,
kokemusasiantuntijoiden kouluttajana ja ryhmänohjaajana on laajentanut
näkemystäni. Tutkimusotteeni voi siis määritellä sekä omakohtaiseksi että
osallistuvaksi.
Haluan tuoda kokemuksen tutkimuksen perinteeseen kuntoutujan oman
äänen, joten autoetnografiani edustaa kuntoutujien kokemustutkimusta
(service user research). Tämä tutkimustapa perustuu palvelun käyttäjien
omaan ja jaettuun reflektiiviseen kokemukseen ja sen tunnuspiirteenä on
kuntoutujien aktiivinen osallistuminen tutkimuksen tekemiseen (esim.
Ramon ym. 2001, 3; Sweeney & Morgan 2009, 26; Salo 2010, 21). Tutkimustavan juuret löytyvät Isosta-Britanniasta, jossa puhutaan palvelun
käyttäjien tutkimustoiminnasta tai käyttäjälähtöisestä tutkimuksesta (Service User Research), selviytyneiden tutkimuksesta (Survivor Research)
sekä tutkimukseen osallistumisesta (Service User Involvement in Mental
Health Research) (esim. Wallcraft ym. 2009). Markku Salo on kääntänyt
nämä käsitteet kokemustutkimukseksi (Salo 2008, 115–116) ja kokemusarvioinniksi (Salo 2010, 21). Itse käytän käsitettä kuntoutujien kokemustutkimus (ks. Hyväri & Rissanen 2014).
Tarkoitan kuntoutujien kokemustutkimuksella myös tutkimusta, jossa
tutkijalla on sekä akateeminen tutkijakoulutus että omakohtainen kokemus
esimerkiksi mielenterveysongelmasta (vrt. Wallcraft & Nettle 2009, 4–5).
Suomalainen esimerkki tällaisesta tutkimustavasta on Seppo Toiviaisen
(1997) tutkimus Kantapöydän imu, jossa ammattitukija tutki juomiskulttuuria omien asiakaskokemustensa, osallistuvan havainnoinnin, päihdetyöntekijänä toimimisen, keskustelujen sekä itseanalysoinnin keinoin (mt.
8). Tämä lähestyy autoetnografista kokemustutkimusta, jonka määrittelen
ensisijaisesti tutkijan omaelämäkerrallisiin kokemuksiin perustuvaksi tutkimukseksi (Hyväri & Rissanen 2014, 290).
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Kuntoutujien kokemustutkimus eroaa perinteisistä tavoista tutkia kokemuksia. Siinä mielenterveyskuntoutujat osallistuvat tutkimusprosessiin
aktiivisesti. He eivät ole vain tutkimuksen kohteita eivätkä tiedon lähteitä.
(Sweeney & Morgan 2009, 26.) Tosin akateemisessa kokemuksen tutkimuksessakin puhutaan haastateltavien tutkijanroolista (co-researchers) (Laitinen 2004, 71) ja sosiaalityön yhteistutkimuksessa painotetaan tutkimukseen osallistuvien ja tutkijoiden tasa-arvoisuutta sekä tiedon tuottamista
ja muodostamista yhteistyössä ammattiauttajien, asiakkaiden ja tutkijoiden
kanssa (Palsanen 2013, 8–9, 24). Lisäksi kuntoutujien kokemustutkimuksessa palvelun käyttäjien vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet
tutkimusprosessiin ja sen kulkuun vaihtelevat (ks. Sweeney & Morgan
2009, 25–35).
Kokemustutkimuksen lajien jyrkkä erottelu vaikuttaakin keinotekoiselta. Tarkoitukseni on tuoda kuntoutujien kokemustutkimusta (service user
research) ja autoetnografista kokemustutkimusta lähemmäs akateemista
kokemuksen tutkimusta. Tarvittaessa erottelen ne puhumalla kuntoutujien
kokemustutkimuksesta ja kokemusasiantuntijoista en kokemustutkijoista
sekä vastaavasti akateemisesta kokemustutkimuksesta, vaikka sekään ei
ole yhtenäinen tutkimustapa.
Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että oma kokemus voi toimia
tiedonmuodostuksen lähteenä. Kokemuksen tutkimisessa ja kokemus
tiedon välittämisessä eteenpäin on joka tapauksessa otettava huomioon se,
kuinka yksilö ymmärtää, selittää, tulkitsee ja verbalisoi oman kokemuksensa
sekä, kuinka tutkija tulkitsee ja välittää tekemänsä tulkinnan eteenpäin.
(Honkasalo 1998; Honkasalo 2000, 71–72.) Tässä tutkimuksessa keskeistä
ja erityistä on se, että tutkija ja tutkimuksen kohde eli kokija ovat sama.
Perinteisesti marginaaliryhmien, kuten mielenterveyskuntoutujien, kokemuksia on tutkittu esimerkiksi sosiologiassa ja tietoa on tuotettu havainnoimalla sekä tulkitsemalla tutkittavien elämää. Tutkimukseni yhtenä lähtö
kohtana oleva kuntoutujien kokemustutkimus haastaa ulkopuolisen,
akateemisen tutkijan oikeuden tulkita palvelun käyttäjien kokemuksia
käyttämällä erilaisia tieteellisiä viitekehyksiä sekä palvelun käyttäjien ja
heidän tietonsa syrjäyttämisen tutkimustoiminnasta. (Beresford & Boxall
2015, 70–71; Sweeney 2015, 12–15.)
Tarkastelen kuntoutujien kokemustutkimuksen juuria ja metodologiaa
pääasiassa Isosta-Britanniasta lähteneen tutkimusperinteen kautta. Siellä
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kokemusasiantuntijuuden keskustelua on käyty jo kauan, palvelun käyttäjät ovat osallistuneet tutkimustoimintaan pitkään ja kuntoutujien kokemustutkimusta tehdään yliopistoissa (Heikkilä & Julkunen 2007, 12). Lisäksi
arvioin kokemustutkimuksen eri suuntien, kuten kuntoutujien ja akateemisen kokemustutkimuksen, vammaistutkimuksen sekä feministisen tutkimuksen, yhtäläisyyksiä ja eroja.
Selvennän kokemustutkimuksen tärkeitä käsitteitä, joita ovat ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen, eläytyminen ja etäännyttäminen sekä
osallistuminen ja osallistaminen. Ymmärtämisen ja kehitystyössä käytettävän osallistumisen (participation) käsitteet (Swantz 1997, 268) voi tosin
liittää myös asiakastyöhön ja kokemusasiantuntijuuteen.
Tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella identiteetin muuttumista,
mutta identiteetille ei löydy selkeää eikä yhtenäistä määritelmää ja se käsitetään hyvin eri tavoilla erilaisissa keskusteluissa (Virokannas 2004, 7).
Tarkastelen identiteettiä psykologisten, sosiaalipsykologisten ja sosiaalitieteellisten teorioiden kautta, sillä ne valottavat yksilön sisäisen rakenteen,
vuorovaikutussuhteiden, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden merkitystä (Mäenpää 1995, 53; Vilkko-Riihelä 1999, 733, 746). Nämä perinteiset identiteettikäsitykset vastaavat pitkälti Stuart Hallin (1999) kuvailemaa individualistista ihmiskäsitystä ja valistuksen subjektia.
Psykologisissa, sosiaalipsykologisissa ja sosiologisissa ajattelutavoissa
identiteetti määrittyy yksilön sisäiseksi rakenteeksi. Erik H. Erikson ja
George Herbert Mead korostavat sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä.
Minuus kasvaa sosiaalisissa prosesseissa, ryhmän jäsenten vuorovaikutuksessa. (Mead 1934/1972, 164; Erikson 1950/1982, 31.) Sigmund Freud
(esim. 1900/1992, 507–517) puhuu tietoisuuden ja piilotajunnan merkityksestä ihmisen toiminnan sekä neuroottisten oireiden ymmärtämisessä. Sosiologinen subjektikäsitys taas heijastaa modernin maailman monimutkaisuutta ja tietoisuutta siitä, että toiset ihmiset välittävät meille arvoja,
merkityksiä ja symboleja. Identiteetti muodostuu minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Sen ydin muotoutuu ja muokkautuu jatkuvassa
ulkopuolisen maailman kanssa käytävässä dialogissa. (Hall 1999, 21–22.)
Individualistiset, psykologiset, sosiaalipsykologiset ja sosiologiset
identiteettikäsitykset eroavat postimoderneista, konstruktiivisista ja narratiivisista käsityksistä. Niissä identiteetti hahmotetaan minuuden välineeksi
tai erilaisiksi, pirstaleisiksi tarinoiksi. Itse asiassa jo Freudin (1900/1992,
508) käsitys minuuden tiedostamattomasta osasta romutti Stuart Hallin
(1999, 29, 38) tulkinnan mukaan käsityksen ihmisestä tietävänä ja rationaalisena subjektina, jonka identiteetti on kiinteä ja yhtenäinen.
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Käytän konstruktiivisia ja postmoderneja identiteettikäsityksiä, sillä ne
mahdollistavat identiteettiristiriitojen ja identiteetin muuttumisen tarkastelun (Hall 1999, 23; Hänninen 2000, 40–43; Heikkinen 2007, 145). En
kuitenkaan käsittele näitä teorioita laajasti, koska se ole tutkimuskysymysteni kannalta olennaista. Tarkastelen niitä lähinnä tarinoita ja mallitarinoita
käsittelevässä luvussa.
Narratiiviseksi eli tarinalliseksi ymmärretty identiteetti hahmottuu eletyiksi ja kerrotuiksi kertomuksiksi (Laitinen 2002). Minäkin kuvaan ja
tulkitsen identiteettien syntymisen prosesseja sekä itseäni kertomusten
välityksellä. Käytän narratiivisen ymmärtämisen mallia, jossa pyritään ymmärtämään kokonaisuuksia. Se eroaa deskriptiivisestä ymmärtämisen mallista, jossa identiteettiä kuvataan persoonallisuuspiirteiden tai
sosiaalisen ympäristön kautta. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 191–192.)
Lyhyesti sanottuna näkökulmani on se, että identiteettiä määrittelevät
yksilön oma sisäinen ja hiljainen tieto sekä yhteisön asettamat ja edellyttämät identiteettimallit, jotka näyttäytyvät erilaisina kokemuksina (Koivunen 1997, 105) ja kertomuksina. Identiteetin rakentuminen alkaa lapsuuden
ja nuoruuden kokemuksista, mutta muuttuu elämän aikana.
Tärkeää on kokemusteni peilaaminen tutkimuksiin, joissa käsitellään
mielenterveysongelmia, kuntoutumista, psykoterapiaa tai syrjäytymistä.
Olen saanut vaikutteita erityisesti viidestä väitöskirjasta. Riitta Granfeltin
(1998) tutkimuksen lähtökohtana ovat yksittäisten naisten kokemukset
kodittomuudesta ja marginalisaatiosta. Merja Laitinen (2004) tutkii seksuaalista hyväksikäyttöä uhrien kannalta, heidän kokemaansa häpeää ja
syyllisyyttä sekä seksuaalisen väkivallan, vallan ja sukupuolen yhteen
kietoutumista. Jukka Valkonen (2007) selvittää ihmisten kokemuksia erilaisten psykoterapiamuotojen vaikutuksista ja heidän käsityksiään tekijöistä,
jotka ovat vaikuttaneet masennuksen muutoksiin tai muuttumattomuuteen.
Marika Savukoski (2008) tarkastelee anoreksiaa sairastaneiden selviytymispolkuja. Marjo Romakkaniemi (2011) taas tutkii masennusta sosiaalisesti ja
kuntoutumisen kertomusten rakentumista. Peilaan näiden väitöskirjojen
kautta myös sitä, kuinka toisten ihmisten vaikeisiin kokemuksiin kohdistuva tutkimus eroaa omien vaikeiden kokemusten tutkimuksesta.
Kuntoutumiseen vaikuttavat monet erilaiset elementit, joista käsittelen
vertaistukea, kokemusasiantuntijatoimintaa, toivon heräämistä ja unelmien löytämistä, asiakassuhteiden vuorovaikutusta sekä kokemusten ja
tunteiden reflektoimista. Laajasti määriteltynä vertaistuella tarkoitetaan
kaikkea inhimillistä vuorovaikutusta, jossa yksilöt keskustelevat omasta
elämäntilanteestaan (Nylund 1996, 194). Varsinaisesti vertaistuki määritellään
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organisoiduksi toiminnaksi, jossa samanlaisissa tilanteissa olevat tai samantyyppisistä ongelmista kärsivät jakavat kokemuksiaan (Arminen 1998;
Nylund 1996, 194).
Vertaistuen juuret löytyvät potilas-, vammais- ja kansalaisjärjestöistä,
olen hyötynyt esimerkiksi AA-liikkeestä (Arminen 1998) tehdystä tutkimuksesta. Vertaistuen ominaisuuksien ja merkityksen käsittelemisessä keskeisiä ovat taas olleet Erik Allardtin (1985), Jean-Paul Sartren (1960/1982)
sekä Charles Horton Cooleyn (1909/1967) teokset. Erilaisen keskustelun
ja oman kokemuksen perusteella määrittelen vertaisuuden jaetuiksi kokemuksiksi ja tueksi, molemminpuoliseksi ymmärtämiseksi sekä yhteen
kuuluvuuden tunteeksi
Selvittäessäni asiakassuhteiden ja vuorovaikutuksen ominaisuuksia ja
merkitystä tärkeänä inspiraation lähteenä ovat toimineet Martin Buberin
(1923/1999) käyttämät käsiteparit Minä–Sinä -yhteys ja Minä–Se -suhde.
Yhden näkökulman asiakassuhteiden vuorovaikutuksen analysoimiseen
löysin William Isaacsin (2001) dialogia koskevista teksteistä.
Yksilön kokemukseen ja identiteettiin vaikuttavat mielenterveysongelmiin liittyvä leimautuminen, asenteet ja ajattelutavat. Tärkeää on ajatus
tunteiden ja tunneilmaisujen muuttumisesta aikakauden sekä kulttuurin
mukaan, jolloin psyykkisen sairauden ymmärtäminen edellyttää aikakauden
ja hoitokäytäntöjen ymmärtämistä (Johannisson 2009, 13).
Tutkimukseni kannalta keskeistä on osallisuutta käsittelevä keskustelu
ja asiakkaan asemassa tapahtuneet muutokset. Tässä tarkastelussa tärkeitä
ovat olleet osallisuutta ja osallistumista valottaneet väitöstutkimukset.
Hanna Toiviainen (2007) käsittelee konsumerismia, potilaiden ja kuluttajien
aktiivista toimintaa sekä erityisesti lääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä
potilaista kuluttajina. Seija Kokko (2004) tutkii mielenterveystoimistojen
asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiä hyvästä mielenterveystyöstä arvo
teoreettisesta taustasta. Minna Laitilan (2010) tutkimuksessa käsitellään
palvelun käyttäjien osallisuutta ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä mielenterveys- ja päihdetyössä. Minna Mattila-Aalto (2009) taas nostaa
esiin osallisuuden suhteellisuuden.
Tarkastelen osallisuuden ilmenemistä lainsäädännössä, koska lait antavat raamit käytännön työlle. Erityisen tärkeä on Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista (1992). Merkityksellistä on myös sosiaalityön ja kuntoutuksen
käytäntöjä koskeva keskustelu, jossa korostetaan asiakkaan asemaa subjektina (esim. Hänninen & Valkonen 2000, 150; Juhila 2009, 47).
Tiedon ja asiantuntijuuden uudelleen määritteleminen on osaltaan luonut pohjaa kokemustiedon hyödyntämiselle ja arvostamiselle. Kuntoutujilla
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ja työntekijöillä olevan hiljaisen tiedon tai kokemustiedon arvostaminen ja
äänelliseksi tekeminen on tutkimukseni kannalta tärkeää. Hiljaista tietoakaan ei ole määritelty täsmällisesti eikä yksiselitteisesti, vaikka se on askarruttanut ja kiinnostanut filosofeja sekä tietoteoreetikoita pitkään (Nurminen 2000, 11; Toom 2008, 33). Tässä tutkimuksessa määritelen hiljaisen
tiedon ihmisen henkilökohtaiseksi tietopohjaksi (Toom 2008, 33).
Käsittelen psykiatrian, psyykkisten häiriöiden hoidon sekä sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmän ominaisuuksia ja kehitystä. Tärkeitä teoksia
tämän suhteen ovat olleet Petteri Pietikäisen (2013) Hulluuden historia ja
Edward Shorterin (2005) Psykiatrian historia. Etenkin jälkimmäisessä on
keskitytty tutkimukseni keskeisiin asioihin, kuten laitoshoidon perinteisiin,
psyykkisten sairauksien diagnostiikkaan, hoitomuotoihin, lääkehoitoon sekä
potilaiden olosuhteisiin laitoksissa ja yhteiskunnassa. Psykiatrian hoitomenetelmiä, psyykkisten sairauksien lääketieteellisiä selitysmalleja sekä
arkipäivän ongelmien lääketieteellistämistä on arvosteltu antipsykiatriassa.
Keskustelu liitetään erityisesti Michel Foucaultiin, R.D. Laingiin, David
Cooperiin, Franco Basagliaan ja Thomas Szasziin. (Sariola & Ojanen 2000,
98–99.)
Palvelujärjestelmän rakenne ja asiakassuhteen luonne vaikuttavat palvelun käyttäjän kokemukseen hoidosta, kuntoutuksesta (Simonen 2011,
13) sekä omasta identiteettistä. Tarkastelussa tärkeitä teoksia ovat sosiaalija terveydenhuoltojärjestelmää sekä sen kehittymistä käsittelevät väitöstutkimukset. Juha V. Virtanen (2010) käsittelee sairaaloiden johtamista ja
terveydenhuoltojärjestelmän rakenteiden muuttumista. Seija Kokon (2004)
tutkimus taas liittyy terveydenhoitoon ja mielenterveystyön sisältöön.
Tarve kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja liittyy siihen, että ne koetaan
jäykiksi, etäisiksi, vaikeasti saavutettaviksi ja löydettäviksi (Lehenkari
2003, 19; Murto 2006, 135) sekä kalliiksi. Vaihtoehtona on esitetty rakenteiden ja asenteiden muuttamista, hoidon yksinkertaistamista, sen siirtämistä enemmän potilaan vastuulle, asiakaskeskeisyyden lisäämistä, palvelun käyttäjien voimavarojen hyödyntämistä (Koivuniemi & Simonen 2011,
60) sekä asiakaslähtöisten ja vertaistukeen perustuvien toimintamallien
kehittämistä (Campbell 1996, 224; Engeström 2004; Paatero & Rissanen
2004, 4–6; STM 2009).
Muutosten tarpeellisuudesta, suunnasta ja päämääristä ollaan varsin
yksimielisiä (vrt. esim. Campbell 1996; STM 2009). Yksimielisyys ei kuitenkaan ulotu toimintatapojen kustannuksiin, maksajaan eikä uudistusten
juurruttamiseen (Engeström 2004; Virtanen 2010). Tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta oleellista on pohtia palvelujärjestelmän ongelmien
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ja ratkaisuyritysten merkitystä asiakkaille toimijoina. Asiakastyön kehittämisen lähtökohtana tulisikin mielestäni olla Yrjö Engeströmin (2004, 72)
mainitsemat kohtaaminen, asiakkaan asema ja sen ymmärtäminen.
Yksi tapa kehittää asiakastyötä on kokemusasiantuntijatoiminta. Keskustelu kokemusasiantuntijuudesta on lisääntynyt viime vuosina, mutta
sille ei löydy vakiintunutta eikä täsmällistä määritelmää. Kokemusasiantuntijuus määritellään usein erilaisten tehtävien ja roolien kautta, joita ovat
esimerkiksi vertaisohjaajana, kokemuskouluttajana, -arvioijana ja kehittäjänä toimiminen (Jankko 2008). Toisaalta se on liitetty palvelunkäyttäjien
osallisuutta koskevaan keskusteluun, yksilön valinnanvapautta korostavaan työtapaan, konsumerismin periaatteisiin sekä lainsäädännöstä ja valtakunnallisista suosituksista lähteviin ohjeisiin (esim. Kuosmanen ym.
2013). Käytän määritelmää, jonka mukaan kokemusasiantuntijalla on
omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä siitä, mikä on auttanut häntä tai hänen läheistään. Kokemusasiantuntija haluaa kehittää palveluita tai auttaa muita ihmisiä kokemuksensa pohjalta. (STM 2009; Kuosmanen ym. 2013; Rissanen 2013,
14–19.)
Mahdollisuus määrittyä oman kokemuksensa asiantuntijaksi voi muuttaa yksiön identiteettiä, asiakassuhdetta ja yksilön asemaa palvelujärjestelmässä (Pohjola ym. 2015). Lisäksi kuntoutuminen voi saada laajemmat
mittasuhteet ja vaikuttaa toisiin kuntoutujiin, omaisiin, ammattiauttajiin
sekä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään (vrt. Hyväri 2001). Kokemusasiantuntijatoiminnan suosion kasvaminen on esimerkki palvelujärjestelmän ja ajattelutapojen muutoksista, mutta asenteiden, työkäytäntöjen ja
rakenteiden kehittämistä tarvitaan edelleen (STM 2009; 2012).

2.3 Tutkimusaineistona oma tarina
Tarinoiden ja kertomusten käyttäminen tieteellisen tutkimuksen aineistona
ei ole uutta. Kertomuksia on tutkittu pitkään esimerkiksi kirjallisuus
tieteessä, filosofiassa, antropologiassa, historiassa, sosiologiassa ja psykologiassa. (Lipponen 1999, 49–50.) Tuomo Takalan ja Anna-Maija Lämsän
(2001, 373) mukaan tutkimuskin voidaan määritellä tarinaksi. Se on tieteellinen tuote, joka pyrkii laajentamaan ymmärrystä perustellusti.
Tarinoiden avulla on mahdollista jäsentää todellisuutta, hallita ja muokata kokemusta itsestä suhteessa ympäristöön (Lahikainen 2010, 137),
ymmärtää sekä tulkita omaa ja toisten toimintaa, sosiaalista maailmaa
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sekä arvioida tapahtumien ja toiminnan oikeutuksia (Lipponen 1999, 54).
Tutkimusasetelmassani on oleellista se, ettei tarina kerro sairastamisesta
ulkokohtaisesti (about illness), vaan kerron sen itseni kautta (through a
wounded body). Lisäksi tutkimusprosessi tekee tarinastani uuden tarinan,
joka on tullut sairauden keskeyttämän vanhan tarinan tilalle. (vrt. Frank
1995, 2.)
Tutkimusaineistoni koostuu erityyppisistä teksteistä, joiden avulla rakennan omakohtaiseen kokemustietoon perustuvan tutkimuskertomuksen.
Käytän sekä analyyttistä että kuvailevaa autoetnografista tutkimustapaa ja
aineistoa (ks. Anderson 2006). Analyyttisenä autoetnografisena aineistona
(mt. 378–383) ja tutkimuksen pääaineistona on vuoden 2008 keväällä ja
kesällä kokemusasiantuntemuksen tutkijan (Hyväri 2001) ja kokemusasiantuntijoiden kouluttajan, Susanna Hyvärin, kanssa käymäni kirjallinen
dialogi. Sen laajuus on 30 sivua.
Kuvailevana autoetnografisena aineistona käytän sairastumis- ja kuntoutumisaikana kirjoittamiani päiväkirjoja, kurssipalautteita, liitteitä psykoterapian rahoitushakemukseen sekä kirjeitä psykoterapeutille, hoitajalle,
ystävälle ja Susanna Hyvärille. Päiväkirjamerkintöjen tarkkaa määrää on
mahdoton arvioida, koska ne on kirjoitettu käsin vihkoihin. Olen kirjoittanut niistä osan puhtaaksi ja valitsin aineisto-otteet noin 200 sivun kokonaisuudesta.
Täydentävänä aineistona käytän toisten ihmisten tuottamaa kirjallista
materiaalia, kuten psykoterapeutin vastausta sähköpostiini ja kokemusasiantuntijoiden eri tilanteissa kirjottamia tekstejä. Ne ovat joko julkaistuja
tai olen saanut luvan niiden käyttämiseen. Erilaisia tekstejä on noin 20
sivua. Lisäksi olen havainnoinut sairastumiseen, kuntoutumiseen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyviä ilmiötä oman työni ja toimintani ohessa. En ole
kirjoittanut niistä muistiinpanoja enkä pitänyt kenttäpäiväkirjaa. Kysymys
on asioiden pohtimisesta ja tekemästäni jälkikäteistulkinnasta, jotka täydentävät omia kokemuksiani.
Kuvassa 1 esittelen aikajanalla kokemukset, joita käsittelen tutkimuksessa ja käyttämäni tutkimusaineiston.
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kokemus

aineisto

oppimisvaikeudet, psykkinen oireilu,
ensimmäinen hoitosuhde (1975-1985)
yliopisto-opinnot, hoitosuhteet 1986-1992

työttömyys ja sosiaalityö 1992-1994
kriisihoito ja terveyskeskuksen vuodeosasto
kevät 1994

päiväkirjat 1994-2001

sairaalahoitojaksot 1994-2001
kirje hoitajalle 2001
kuntoutuskeskus 2001-2005

vertaistutor- ja vertaisohjaajakoulutukset

palaute vertaistutorkoulutuksesta
2004

2004-2005

vertaistukiryhmät 2004-2005
kirjoitus
kokemusarvioijakoulutuksessa
2007

kokemusarviointi 2006-2009

psykoterapia 2006-2011

kirjeet psykoterapeutille,
Susanna Hyvärille ja ystävälle
2007 ja 2011

vertaistukiryhmät 2010-2011

dialogi 2008
lausunto
psykoterapiarahoitushakemukseen
2009

Mielen avain -hanke 2011-2014

kokemusasiantuntijoiden tekstit

Kuva 1. Kokemukset ja aineisto aikajanalla
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Tutkimukseni perustuu kokemuksen reflektoimiselle ja analysoimiselle. Kuvassa 2 tiivistän omakohtaisen kokemuksen tutkimiseen liittyvät
tiedon ja tietämisen elementit sekä tiedon tuottamiseen liittyvän tutkijan
työn. Tämä tutkimusraportti on synteesi, joka koostuu erilaisista aineistoista ja niiden työstämisestä erilaisilla tavoilla.

opiskelu
tutkimustut
kirjallisuus
kirj
ra

havainnointi,
vertaisten
kokemus

tieto
asiakkas
asiakaskassuhteet

dialogi

päiväkirj
päiväkirjat,
äi äkirjat,
t
viestit

tutkimus omasta kokemuksesta

Kuva 2. Tiedon ja tietämisen elementit oman kokemuksen tutkimuksessa

Tutkimuksessani on keskeistä omakohtainen, aito ja todellinen kokemus
sekä sisäinen ja subjektiivinen kokemustieto eli eletyt ja koetut asiat, tapahtumat, tunteet, muistot, havainnot, tietoisuus, intuitio sekä tiedostaminen
(vrt. Broom 2010, 192, 194–195). Tutkimuksen näkökulmasta ongelmana
on kokemuksen kokonaisvaltaisuus sekä se, ettei sitä ole puettu sanoiksi.
Sairastaessani ja kuntoutuesani koin erilaisia asioita ja tunsin monenlaisia
tunteita, mutta tutkiminen ja analysoiminen edellyttää niiden sanallistamista. Kokemustiedon, arkitiedon tai hiljaisen tiedon tutkimisen haasteena
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ylipäänsä on sen sanallistamisen vaikeus (ks. Polanyi 1966/1983; Nonaka
& Takeuchi 1995, viii; Yliruka 2000; Hakkarainen & Paavola 2008, 66).
Kokemuksista kirjoittamista päiväkirjaan, kirjeisiin, viesteihin ja dialogiin voi kutsua tiedon representaatioksi (ks. Knuuttila & Lehtinen 2010).
Tutkimusaineistona käyttämäni tekstit on kirjoitettu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja eri tarkoituksissa vuosien 1994 ja 2012 välisenä aikana, joten
niiden kautta tuotettu tietokin on erilaista ja eri tyyppistä.
Sairaala-aikana (vuosina 1994–2001) kirjoitin purkaakseni tunteitani,
pohtiakseni sairastumista ja osastolla olemista sekä ymmärtääkseni itseäni.
Kirjoittaessani päiväkirjaa jäsensin ja reflektoin kokemuksiani, joten siitä
tuli tärkeä kuntoutumisen väline. Eeva Jokinen (2004, 120–121) väittää
päiväkirjojen olevan kertomuksia juuri itseyden etsimisestä ja elämän taitojen opiskelusta. Näin ollen niiden kautta voi saada tietoa kirjoittajasta,
hänen elämästään ja tavoista, joilla yksilöstä tulee subjekti.
Päiväkirjojen tuottaman tiedon luonteeseen vaikuttaa se, että kirjoittaja
voi arvioida ja tunnustella itseään turvallisesti (Jokinen 2004, 119, 140).
Päiväkirjaa kirjoitetaan itselle, ei ulkopuolisille, joten siihen uskalletaan
kirjoittaa salaisuuksia, häpeänhetkiä, pohdintoja maailmasta ja elämästä
sekä kaikkea mieleen juolahtavaa (Pietiläinen 2009; vrt. Jokinen 2004,
139). Päiväkirjassa on toki mahdollista vähätellä tai suurennella asioita ja
tapahtumia, jättää arkaluontoisia asioita mainitsematta tai kuljettaa kerrontaa omaan itsekkääseen perspektiiviin rajoittuvasta näkökulmasta käsin
(Vatka 2005, 152). Siihen voi vaikuttaa myös kirjoittajan kulttuuri, kultturiset puhetavat tai käsitys ”hyvästä elämästä” (Jokinen 2004, 119, 132–
133). Joka tapauksessa kirjoittaja kuvaa itseään ja tapahtumia aina tietyssä
valossa (Vatka 2005, 142). Tutkimuksessani on kuitenkin tärkeä nähdä
päiväkirja tekstinä, jossa inhimillinen tahtominen, elämän perustan ja elettävyyden etsiminen sekä sosiaaliset käytännöt, kulttuuriset tavat ja sopimukset kohtaavat (Jokinen 2004, 140).
Sähköpostiviesteissä ja kirjeissä välitin kokemuksiani toisille, jolloin
tunteiden jäsentämisen lisäksi mukaan tuli vuorovaikutus. Kirjeet ja viestit
kertovat sisäisestä maailmastani. Erona päiväkirjoihin on se, että olen valinnut niihin tiettyjä asioita ja pyrkinyt välittämään viestin. Kirjeitä analysoimalla on joka tapauksessa mahdollista saada yleistä tietoa erilaisista ilmiöistä (Keravuori 2012, 8).
Dialogi on taas analyyttistä autoetnografista aineistoa (Anderson 2006,
378–383) ja nimenomaan tuotettu väitöstutkimukseni aineistoksi. Näin ollen
sen perusta ja tarkoitus eroaa päiväkirjoista ja kirjeistä. Aikanaan en luonnollisesti kirjoittanut niitä tulevaksi tutkimusaineistoksi.
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Dialogissa on keskeistä Susanna Hyvärillä ja minulla olevan psyykkiseen sairastumiseen ja kuntoutumiseen liittyvän teoreettisen-, hiljaisen(tacit knowing) ja kokemustiedon sanallistaminen. Tavoitteenamme oli
löytää vuorovaikutuksen kautta asioita, joita ei muuten saisi nostettua
esille (vrt. Vilkka 1996, 5). Pohdimme hoidollisten menetelmien ja asiakassuhteen suhdetta potilaan, kuntoutujan ja kokemustutkijan identiteettien muodostumiselle, niiden keskinäistä suhdetta sekä omien kokemusten
tutkimisen kautta syntyneen tiedon suhdetta muuhun kuntoutustutkimukseen. Tarkastelimme siis sairastumisesta, kuntoutumisesta, kuntoutumiskokemuksista ja -prosessista syntyvän kokemuksellisen tietämisen mahdollisuuksia tarinani muodossa.
Dialogin käyttäminen tutkimusaineistona tarkoittaa samalla, että sovellan dialogista tutkimusmenetelmää. Sitä on mahdollista käyttää hyvinkin
erilaisista lähtökohdista (esim. Mönkkönen 2002; Järvinen 2007). Dialogissa on keskeistä asettautuminen erityiseen suhteeseen toiseen kanssa
(Vilkka 1996, 5) sekä vastavuoroisuuden, tasavertaisuuden ja yhteisen
ymmärryksen rakentaminen (Mönkkönen 2002, 12). Dialogimme perustuukin molempien osapuolten tasa-arvoisuudelle ja -vertaisuudelle. Näin
ollen asetelma tukee dialogisuutta jo itsessään (vrt. Järvinen 2007). Kysymys on tietynlaisesta kanssatutkijuudesta (co-research), jossa Susanna
Hyväri tulkitsee tarinaani omien näkemystensä perusteella. Dialogi on siis
tutkimusaineistoa ja -menetelmä, ei asiantuntijapuhetta, eikä terapeuttista keskustelua.
Tämänkaltainen autoetnografinen dialogi eroaa muusta kokemus
tutkimuksesta siinä, että keskustelussa kohtaavat kaksi tutkijaa, ei tutkija
ja tutkittava. Kuntoutujien kokemustutkimuksesta asetelma eroaa taas siten,
että vain toisella keskustelijoista on omakohtainen kokemus psyykkisestä
sairastamisesta ja kuntoutumisesta.
Autoetnografisen aineistoni voi jakaa kahteen osaan. Päiväkirjoissa, kirjeissä ja viesteissä tuotin tietoa tunteista ja kokemuksista tapahtumahetkellä. Ne on kirjoitettu sairastumis- ja kuntoutumisprosessin keskeltä, jolloin
niissä kuvataan elämääni sellaisena kun sen koin. Päiväkirjoihini ei luonnollisesti sisälly kaikkia tapahtumia, tosiasioita eikä yksityiskohtia. Dialogi on taas samoista kokemuksista muodostettua tutkimusaineistoa, jossa
olen kuvannut muistojani mahdollisimman rehellisesti. Se on kokemusten
jälkikäteistulkintaa, jossa korostuu analyyttisyys ja asioiden jäsentäminen
vuorovaikutuksessa toisen tutkijan kanssa. Dialogi on siis oman kokemuksen reflektoimista ja samalla tutkimusmenetelmä, jossa aineiston tuottaminen kietoutuu yhteen sen analysoimisen kanssa.
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Tapaani hankkia tietoa itsehavainnoinnin kautta voi kutsua tutkijalähtöiseksi introspektioksi ja retrospektioksi eli menneen introspektioksi. Siinä
on keskeistä se, että tutkija havainnoi itseään ja havainnot perustuvat hänen
omaan kokemukseensa sekä syvällisen muistitiedon peilaamiseen, jolloin
tutkija ja tutkimuksen kohde ovat sama. (Wallendorf & Brucks 1993, 340;
Gould 1995, 720.) Tämä eroaa samanaikaisesta introspektiosta eli tutkimushetkellä toteutetusta itsensä havainnoimisesta (Gould 1995, 720).
Tulkitsen kokemustietoa ja muistoja, niistä muodostamiani representaatioita sekä tutkimusaineistoa erilaisten viitekehysten, tutkimuskirjallisuuden
ja osittain myös dialogin kautta (vrt. Hirsjärvi ym. 2007, 20; Hyväri 2007,
194). Se tarkoittaa kokemusten analysoimista, johtopäätösten tekemistä,
uuden tiedon muodostamista (vrt. Knuuttila & Lehtinen 2010, 12) ja sen
välittämistä eteenpäin. Näin saan tutkittua ja analysoitua tietoa, joka täsmentää kokemuksiani, suuntaa huomion olennaisiin asioihin, lisää syvyyttä ja tuo ymmärrystä siihen, mistä on kysymys (Hirsjärvi ym. 2007, 20).
Tutkimusprosessissa haasteena on tiedon luonteen muuttuminen, sillä
kertomukset tai kuvailut ainoastaan viittaavat todelliseen kokemukseen ja
tekevät sen näkyväksi (Törrönen 2012, 276). Teoriat, mallit ja käsitteet
auttavat jäsentämään sekä analysoimaan kokemusta, mutta aito ja alku
peräinen kokemus voi hämärtyä ja sen merkitys voi muuttua. Tästä
huolimatta tavoitteenani on muodostaa tutkimustarina, joka kertoo todellisesta elämästä ja kokemuksista, ja joka koskettaa lukijaa, antaa ajattelemisen aihetta, monipuolistaa kuvaa psyykkisestä sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä tuo uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen (vrt. Hirsjärvi
ym. 2007, 20).
Tässä tutkimuksessa tuotettuun tietoon vaikuttaa se, kuinka kokijana ja
tutkijana ymmärrän, selitän, tulkitsen, verbalisoin, analysoin sekä välitän
kokemukseni eteenpäin (vrt. Honkasalo 1998; Honkasalo 2000, 71–72).
Esimerkiksi analyysin ja tulkintojen luonne muuttui tutkimusprosessin
aikana. Aloittaessani tutkimusprosessin vuoden 2011 helmikuussa yli
kolme vuotta Susanna Hyvärin kanssa käydyn dialogin jälkeen tulkitsin
kokemuksiani ja niistä tekemiäni tulkintoja uudelleen, uuden tiedon, uusien
kokemusteni valossa. Jukka Valkonen (2007, 268; vrt. Tokola-Kemppi 2014,
134–139) toteaa, etteivät potilaiden sisäiset tarinat yleensä muutu merkittävästi psykoterapian aikana. Joka tapauksessa ainakin ne merkitysrakenteet, jotka nousivat esiin alkuhaastattelussa, ennen psykoterapian aloittamista, olivat läsnä vielä seurantahaastattelussa. Tämä saa minut miettimään,
mitä merkityksiä olen itse aikanani antanut omille oireilleni ja ovatko tulkintani ja merkitysrakenteeni todella muuttuneet.
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Oman kokemuksen tutkiminen

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy esimerkkejä tutkimuksista, jotka pohjautuvat tutkijoiden kokemuksiin, kuten Nels Andersonin (1923/1988) tutkimus
kulkumiesten eli hobojen elämästä 1920-luvun Amerikassa. Arthur W.
Frank (1995) kirjoittaa kehosta, sairaudesta ja etiikasta oman sairastumiskokemuksensa perusteella. Susan Wendell (1996) yhdistää omakohtaisen
kokemuksen vammaisuudesta feministiseen filosofiaan. Seppo Toiviainen
(1997) tutkii juomiskulttuuria huoltolaitosten ja kuntoutusklinikan asiakkaana, päihdetyöntekijänä sekä osallistuvan havainnoinnin keinoin. Antti
Teittisen (2000, 13) tutkimuksessa keskeisessä asemassa on hänen oma
kokemuksellisuutensa, sillä hän on yhtä aikaa vammaisille tarkoitettujen
palveluiden käyttäjä ja niiden tutkija. Professori Philip Burnard (2007)
arvioi ammattitutkijana kokemustaan potilaana psykiatrin vastaanotolla.
Tutkijan elämänhistoria ja kokemukset vaikuttavat joka tapauksessa
tutkimuksen tekemiseen. Riitta Granfelt (2009, 164–166) pohtii ”[m]illä
tavoin ja missä määrin omat kokemukseni mahdollistavat hyvin toisen
laisissa oloissa ja toisenlaista elämää elävien ihmisten ymmärtämisen,
missä suhteessa ne ovat päinvastoin rajoite, jopa este?” Itse mietin asiaa
vastakkaisesta näkökulmasta: Millä ehdoilla ja edellytyksillä on mahdollista tutkia omaa identiteettiä ja omaa kokemusta? Mitä omien kokemusten
tutkiminen mahdollistaa ja mitkä ovat sen rajoitukset?
Tutkijan elämänkokemuksen vaikutus näkyy esimerkiksi omaelämäkertojen tutkimuksessa. Siinä toteutuu kaksi yhtäaikaista, samankaltaisuuksia ja yhtäläisyyksiä sisältävää prosessia. Kirjoittaessaan toisten
omaelämäkerroista ja heidän tavoistaan jäsentää elämää, tutkija kertoo
samanaikaisesti omasta kokemuksestaan lukijana sekä yrityksestään kirjoittaa, jäsentää ja analysoida näitä tarinoita. (Vilkko 1997, 27.) Tämäkin tutkimus kertoo paitsi omista kokemuksistani myös siitä, kuinka tutkijana ymmärrän kokemuksiani, palvelujärjestelmää ja asiakassuhteita sekä opintojen
ja järjestelmän vaikutuksesta tapaani analysoida ja ymmärtää kokemaani.
Oma tavoitteenikin on kaksinainen: henkilökohtainen eli oman elämäni
tulkitseminen, muuttaminen ja merkityksen antaminen vaikeille kokemuksille sekä sosiaalinen eli tiedon tuottaminen toisille (Hänninen 2000, 131).
Narratiivisesti ilmaistuna ensimmäinen tavoite tarkoittaa, että tarinani
kertominen on heijastunut takaisin ”sisäiseen tarinaani” vahvistaen ja
muotoillen sitä. Sairaus, jonka tulkitsin elämäni tuhlaamiseksi, onkin
muuttunut arvokkaaksi ja hyödynnettäväksi tutkimusaineistoksi ja työni
pääomaksi. Tarinan kertominen on siis muovannut elämääni. Oman tarinan julkistaminen taas tekee sen kertomisesta sosiaalisen teon. Kerrottu tai
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kirjoitettu tarina siirtyy ”sosiaaliseen tarinavarastoon”, jolloin toiset voivat
hyödyntää ja käyttää sitä. (Hänninen 2000, 131.) Hyväri kutsuu tarinan
kertomista identiteetti- ja kokemuspoliittiseksi teoksi. Yksilö antaa omakohtaisille kokemuksille laajempaa merkitystä tuottamalla uutta tietoa,
tuomalla toivoa tai avaamalla uusia mahdollisuuksia. (Hyväri 2007, 194.)
Kuten totesin dialogissa:
Oman sairauden ja siitä kuntoutumisen tutkiminen ja analysointi ei ole
ollut helppoa, mutta se on ollut sen arvoista ja antoisaa. Se on antanut
tunteen siitä, ettei kaikki kokemani ole ollut turhaa. Voin hyödyntää
kokemuksiani myös toisten hyväksi ja avuksi. (Dialogi 2008.)
Omasta elämästä kirjoittamisella on monenlaista merkitystä. Esimerkiksi
päiväkirjaa kirjoittamalla on mahdollista saada tietoa itsestään ja tunnustella itseään. Samalla ne tuovat tietoa sosiaalisista käytännöistä ja kulttuurista. Päiväkirjat siis kertovat yhtä aikaa yksilön elämästä ja yhteiskunnasta. (Jokinen 2004, 140.) Sama kaksinaisuus ilmenee kertomuksissa. Niiden
kautta on mahdollista ymmärtää yksilön kokemuksia, kuulla, nähdä ja
ymmärtää erilaisuutta sekä elämän särkymistä ja kokemusten taustalla
olevia yhteiskunnallisia sekä kulttuurisia sidoksia, suhteita ja käsityksiä.
Yksittäisetkin kokemukset voivat tuoda uutta ainesta ja uusia haasteita
ammattikäytännöille sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. (Granfelt 1998,
15–19; Laitinen 2004, 51.)
Omien kokemusten poliittinen ulottuvuus tarkoittaa myös sitä, että
omakohtaisesti koetut ja tulkitut käytännöt muodostavat pohjan palvelujen
kehittämiselle ja järjestämiselle (Hyväri 2001). Aluksi pidin tutkimustani
vain oman itsereflektioni välineenä, mutta myöhemmin tavoitteekseni tuli
itsereflektion välineiden tarjoaminen myös muille kuntoutujille, ammattiauttajille, omaisille, tutkijoille, kokemusasiantuntijoille ja päättäjille.
Miksi haluan tutkia omaa sairauttani, siitä kuntoutumista ja lopulta
paranemista? Minusta on tärkeä saada sairauksista tietoa sisältäpäin,
koska mielenterveysongelmat ovat vaikeita inhimillisesti ja yhteis
kunnallisesti. Ulkopuolisen on vaikea käsittää ja ymmärtää psyykkisen
sairastumisen merkitystä ihmiselle itselleen sekä siitä miltä sairastuminen ja kuntoutuminen tuntuvat. (Dialogi 2008.)
Oman kokemuksen tutkimiseen ja kokemuksen tutkimukseen ylipäänsä
liittyy yksilön kulttuurisen identiteetin moniuloitteisuus ja subjektiivisuus.
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Heewon Chang (2008, 97–99) havainnollistaa tätä puhumalla kulttuuri
grammista. Se muodostetaan tekemällä kulttuurisia luokitteluja rodun tai
etnisyyden, kansallisuuden, kielen, uskonnon, yhteiskuntaluokan, kiinnostuksen kohteiden, osaamisalueiden, ammatin ja sukupuolen perusteella.
Chang pyytää lukijaa pohtimaan kahta tärkeintä asiaa, jotka määrittelevät
itseä kussakin luokassa. Nämä subjektiiviset määrittelyt perustuvat itsensä
havainnoimiseen ja toiveisiin. Esimerkiksi nykyiseen ammattiini tai
työhöni tutkijana vaikuttavat taustani kuntoutujana sekä sosiaalityön
opinnot.
Samaan ryhmään kuuluvien yksilöiden kulttuurigrammit ovat yhtäältä
samankaltaisia, mutta toisaalta erilaisia (Chang 2008, 98–99). Se kertoo
ensinnäkin siitä, etteivät esimerkiksi kuntoutujat, kokemusasiantuntijat ja
ammattiauttajat muodosta identiteetiltään tai kokemuksiltaan yhtenäistä joukkoa. Kulttuurigrammien samankaltaisuudet taas tarkoittavat sitä,
että elämme yhteisöissä ja kulttuureissa, jotka eivät ole yksin kenenkään
kulttuuri, eikä minuus voi ilmetä niistä irrallisena. Kulttuuri ei ole irrallinen osa kokijoita ja toimijoita, se muodostuu meistä. Näin identiteetistä
ja kokemuksista tekemämme havainnot kertovat jotain yhteisöstä ja kulttuurista, johon kuulumme. (vrt. Jokinen 2004; Chang 2008; Johannisson
2012.)

2.4 Aineiston analysointi
Tutkimuksen kohteena ovat omat kokemukseni ja tutkimusaineisto on kerätty poikkeuksellisella tavalla, joten mahdollisia analyysimenetelmiä on
pohdittava perusteellisesti. Tutkimustapani edellyttää kokonaisvaltaisuutta
ja erilaisten autoetnografisten lähestymistapojen yhdistämistä myös analyysivaiheessa (vrt. Chang 2008, 126). Yksi mahdollisuus olisi ollut tutkia
aineistoa sisällönanalyysillä, esimerkiksi luokitella teksteissä esiintyviä
teemoja tai tutkia, mitä ilmaisuja olen käyttänyt ja missä merkityksessä.
Sisällönanalyysi soveltuu strukturoimattomien sekä valmiiden aineistojen
– jopa niiden, joita ei kerätty tutkimusta varten, kuten päiväkirjojen ja dialogien – analysointiin (Bruner 1986, 11–14; Stake 1995, 3; Tuomi & Sarajärvi 2002, 103–122), mutta aineiston luokittelu, ryhmittely tai kvantifiointi ei ollut tavoitteeni. Olin kiinnostunut kokonaisvaltaisesti tästä tietystä,
ainutkertaisesta tapauksesta, omasta kokemuksestani, sen kuvaamisesta
sekä kokonaisuuden ja yksityiskohtien ymmärtämisestä niin, että tavoittaisin jotain omaa kokemustani yleisempää.
31

Valitsin lähtökohdaksi autoetnografisen analyysimenetelmän, jonka
perusteella rakensin analyysin elämäni poikkeuksellisten tapahtumien varaan (Chang 2008, 131–137). Aloitin prosessin käymällä systemaattisesti
läpi vanhoja päiväkirjamerkintöjäni ja dialogin tekstejä, ja samalla eläydyin menneisiin kokemuksiin sekä tunteisiin. Teemoittelin teksteistä löytyviä käännekohtia ja löysin tarinastani kahdeksan vaihetta sisältävän jatkumon.
Tarina alkaa sairastumisen taustoista, ajasta ennen sairastumista, jatkuu
sairastumisen ja kuntoutumisen kokemuksilla ja päättyy uuden paikan
löytämiseen. Sairaalaan joutuminen, diagnoosin saaminen, pohjakokemus,
avohoitoon siirtyminen, opintojen jatkaminen, vertaistuen löytäminen ja
työhön palaaminen ovat olleet tapahtumia, jotka ovat muuttaneet elämäni
suuntaa ja avanneet silmät uudelle näkökulmalle, ihmisille ja ympäristölle
(ks. Chang 2008, 131–137). Tarinani kahdeksan vaihetta ovat:
1. Tausta tai lähtökohdat, joista identiteettitarinani alkoi syntyä. Minun
tapauksessani ne olivat lapsuuden ja nuoruuden traumaattiset kokemukset, lukihäiriö, huono itsetunto sekä nuoruuden ja opiskeluaikainen
psyykkinen oireilu.
2. Leimautumisen pelko, jota voi kuvata ennakkoluuloina, ongelmien
kieltämisenä tai yrityksenä ”normaalistaa epänormaalia”. Opiskelu
aikana yritin näyttää ”tavalliselta opiskelijalta” oireistani huolimatta.
Valitsin ensimmäiseksi hoitopaikaksi terveyskeskuksen vuodeosaston
enkä psykiatrista sairaalaa, jonka suhteen olin ennakkoluuloinen. Identiteetiltäni olin opiskelija ja sosiaalityöntekijä, joka koki itsensä ”omituiseksi ja poikkeavaksi.”
3. Romahdus oli tilanne, jolloin minun oli pakko myöntää sairastumiseni.
Päädyin psykiatriseen sairaalaan ja sain ensimmäisen diagnoosin. Identiteettini muuttui sosiaalityöntekijästä psykiatriseksi potilaaksi.
4. Sairaan roolin vakiintuminen, johon kuuluivat sairaalakierre, pakkohoitojaksot, avohoitokokeilujen onnistumiset ja epäonnistumiset sekä
hoitoyritykset, jotka veivät kohti pohjakokemusta. Potilaan identiteettini vahvistui.
5. Pohjakokemus: Hoidollisista interventioista huolimatta minusta tuli ”toivoton tapaus” ja päädyin pitkäaikaisosastolle. Potilaan identiteetti syveni. Jaksoa leimasivat vaikea psyykkinen oireilu ja vahva toivottomuuden tunne.
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6. Käänne, joka seurasi pohjakokemuksesta. Potilaan rooli alkoi purkautua, kuntoutumisen prosessi käynnistyi ja kykenin hyödyntämään saamaani hoitoa. Jakso päättyi sairaalakierteen katkeamiseen. Oleellista
oli todellisuuteen havahtuminen ja toivon herääminen.
7. Uuden identiteetin rakennusvaihe, jolloin aloitin jatko-opinnot, olin
avohoidossa, toimin vertaisohjaajana ja aloitin psykoterapian. Jaksoa
leimasivat toivon ja epäuskon vaihtelu.
8. Uusi tehtävä ja paikka yhteiskunnassa, jolloin roolini ja identiteettini
muuttuivat. Vaiheeseen kuuluvat palkkatyöhön palaaminen, väitöskirjan
tekeminen, uudet sosiaaliset suhteet ja ihmissuhteet sekä psykoterapian
lopettaminen. Tähän jaksoon päättyi yli 27 vuotta kestänyt ”urani” hoidon, kuntoutuksen ja psykoterapian piirissä. Tilalle tulivat niin sanotut
normaalit tunteet ja tavallinen elämä.
Näitä vaiheita analysoimalla olen muokannut tutkimuskertomuksen (Chang
2008, 126–127), jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä yksilöllisestä ja
poikkeuksellisesta kokemuksesta. Analysoin kokemuksia ja tarinan vaiheita vertailemalla niitä identiteetin rakentumisesta ja muuttumisesta,
kuntoutuksesta sekä psykoterapiakokemuksista tehtyihin tutkimuksiin,
jolloin samalla etäännytin itseni omista kokemuksisani.
Etenin siis aineistolähtöisesti ja induktiivisesti enkä valinnut analyysiyksiköitä tai teorioita ennalta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 155; Eskola &
Suoranta 2001, 19–23, 83). Myös tutkimustapani fenomenologiset piirteet
toivat analyysin lähtökohdaksi avoimuuden. Lähestyin tutkimuskohdetta
ilman ennakko-odotuksia, määritelmiä tai tiukkaa teoreettista viitekehystä
(Reid ym. 2005, 22–23). Puhtaasti induktiivinen päättely ei kuitenkaan ole
loppuun saakka mahdollista, koska havainnotkin ovat teoriapohjaisia
(Kuhn 1962/1995, 60; Tuomi & Sarajärvi 2002, 95–96).
Analyysin jatkuessa eläydyin kokemuksiini uudelleen. Luin tutkimustekstejä ja palasin muistoissani takaisin sairastumiseni alkuvaiheisiin sekä
sairaala- ja kuntoutumiskokemuksiin. Muodostin uuden kuvan ja käsityksen tapahtumista ja tunteista verrattuani niitä tutkimuskirjallisuuteen. Etsin
kokemuksistani erityisesti yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia.
Kuvassa 3 esittelen omien kokemusten tutkimisen ”aikakerroksina”.
Lähtökohtana ovat kokemukset ja eletty elämä, joita olen reflektoinut päiväkirjoissani, viesteissä ja dialogissa. Kokemuksiin eläytyminen tarkoitti tutkimusaineistoksi valitsemieni tekstien lukemista ja muistoihin palaamista.
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Teoreettisen tarkastelun kautta taas etäännytin itseni kokemuksistani. Tämä
eläytymisen ja etäännyttämisen prosessi toistui läpi tutkimuksen ja päättyi
tutkimusraportin kirjoittamiseen.

tutkimusraportti

analyyttinen etääntyminen

eläytyminen

dialogi

asiakassuhde
vertaistuki
päiväkirjat
kokemus

Kuva 3. Omien kokemusten tutkimus aikakerroksina

Omakohtainen kokemus on läsnä jokaisessa kerroksessa, mutta aina erilaisena ja muuttuneena. Sama kokemus saa erilaisen merkityksen sairaalaaikana ja päiväkirjoissa sekä asiakassuhteiden, vertaistuen, dialogin ja
tutkimuskirjallisuuden tarkastelun kautta. Itsereflektio kulkee läpi prosessin, mutta sekin muuttuneena. Alkuvaiheessa se tarkoitti päiväkirjan ja
kirjeiden kirjoittamista sekä tunteiden ja kokemusten pohtimista. Dialogissa
itsereflektioon tuli jäsentynyt ote. Se laajeni kokemusten analysoimiseksi
suhteessa aikaisempaan tutkimuskeskusteluun ja omista kokemuksista
etääntymiseksi. Tutkimukseni kohde on muuttunut prosessin aikana, sillä
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tutkimuksen tekeminen on muuttanut identiteettiäni, jota tutkin. Oikeastaan olen aloittanut kokemusten analysoimisen jo ennen tämän tutkimusprosessin aloittamista reflektoimalla kokemuksiani asiakassuhteissa sekä
analysoimalla niitä Susanna Hyvärin kanssa käydyssä dialogissa. Näin
ollen tutkimustapaani kuuluu analyysin kietoutuminen yhteen aineiston
keräämisen kanssa.
Autoetnografisessa tutkimuksessa ei ainoastaan kuvailla tapahtumia tai
kokemuksia, vaan ne pyritään liittämään kulttuuriin ja yhteiskuntaan
(Chang 2008, 126–127, 136–137). Omakohtainen kokemus selittää kulttuurisia periaatteita ja yksilön suhdetta toisiin. Aineiston analysointiin
kuuluikin ilmiön taustan selvittäminen. Tämä sai minut tutkimaan psykiatriaa, sosiaali- ja terveydenhuollon ajattelutapoja, asiakassuhteita,
mielenterveysongelmiin liittyvää leimautumista ja asenteita sekä kokemuksen tutkimista. Tulkitsin tapahtumia ja kokemuksia siinä yhteydessä ja
ympäristössä, missä keräsin aineiston. Tutkimus laajeni tietystä tapauksesta ulkoisiin tekijöihin, joita olivat leimautuminen, asenteet, hoitomenetelmät, psykiatrian ajattelutavat, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet,
osallisuus ja osallistuminen, tieto, kokemusasiantuntijatoiminta ja kokemuksen tutkiminen. Siirryin käsitetutkimukseen, joka on tulkitsevan tutkimusparadigman alahaara (Takala & Lämsä 2001, 374).
Tutkimustapaani luonnehtii pyrkimys ymmärtää tapahtumien erityisyyttä, ainutkertaisuutta ja ”tietoisuuden maisemaa” eli sitä, mitä yksilö
ajattelee, tietää tai tuntee. En etsi yleispätevää totuutta enkä tee yleistyksiä,
vaikka yritänkin tuottaa yksittäisestä kokemuksesta yleisempää tietoa.
(vrt. Bruner 1986, 11–14.) Tavoite muistuttaa Robert E. Staken (1995, 3)
tapaustutkimuksen tyypittelystä tuttua itsessään arvokasta tai luontaista
tapaustutkimusta (instrinsic case study), jossa ollaan kiinnostuneita ainutlaatuisen ilmiön erityisyyden ymmärtämisestä. Toisaalta tutkimuksessani
on piirteitä välineellisestä tapaustutkimuksesta (instrumental case study),
koska pyrin siihen, että kokemukseni auttaisivat ymmärtämään toisten
palvelun käyttäjien kokemuksia (mt. 3).
Tavoitteenani on päästä sisälle alkuperäiseen ja aitoon kokemukseen
sekä ymmärtää sitä katsomalla kokemusta mahdollisimman läheltä ja syvästi. Tämä on lähellä fenomenologista analyysiä, joka rakentuu niille
merkityksille, joita ihmiset antavat maailmalle ja kokemuksilleen (Stake
1995, 74–77; Reid ym. 2005, 22–23). Luokittelin aineiston intuitiivisesti,
omia kokemuksia reflektoimalla ja kirjoitin tutkimustarinan analyysin
pohjalta, jolloin tutkimuksessani korostuu kirjoittaminen tiedon tuottamisen tapana.
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Tutkimustapani vastaa omaelämäkertatutkimuksessa korostettua omaelämäkertojen ymmärtämistä tosina ja aitoina kuvauksina elämän kokonaisuudesta, joiden arvo liittyy yksilöllisyyteen, subjektiivisuuteen sekä
kokemuksen ja elämän kuvaamisen merkitykseen. Elämäkertoja pidetään
elävän elämän ”teorioina”, jotka kertovat siitä, miten kertoja on elämänsä
hahmottanut ja mitkä asiat hän on kokenut tärkeinä. Elämäkertoihin ei
välttämättä sisälly kaikkia tosiasioita, yksityiskohtia, vuosilukuja, eikä niissä kuvata tapahtumien tarkkaa kulkua. Tulkinnan kannalta on tärkeää se,
miten tietyt tapaukset kirjoittamishetkellä näyttäytyvät, koska ne voivat
samalla kertoa elämän yleisestä hahmottamisesta. (Roos 1987, 27–35.)
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3 Kokemuksen tutkiminen
Kokemuksia on tutkittu käyttämällä erilaisia metodologioita ja tutkimusmenetelmiä, esimerkiksi hermeneuttista, fenomenologista sekä narratiivista tutkimustapaa, konstruktionistista ja standpoint -tutkimusasetelmaa, feminististä metodologiaa, etnografiaa sekä näiden menetelmien yhdistelmiä
(esim. Granfelt 1998; Laitinen 2004; Liljeström 2004; Heikkinen 2007;
Erkkilä 2008; Lehtomaa 2008; Lukkarinen 2008; Perttula 2008; Kuusisto
2010). Määrittelen oman lähestymistapani autoetnografiseksi kokemus
tutkimukseksi (ks. Hyväri & Rissanen 2014, 290, 295–297). Tutkimusotteeni
on ensinnäkin autoetnografinen ja toiseksi se on osa kokemustutkimus
perinnettä, jossa tutkittavat osallistuvat tutkimuksen tekemiseen (Service
User Research, Survivor Research) (esim. Wallcraft ym. 2009).
Aloitan luvun etsimällä kuntoutujien kokemustutkimuksen juuria IsostaBritanniasta lähtevästä perinteestä, tieteenfilosofiasta ja erilaisista tutkimus
menetelmistä. Toiseksi tarkastelen kuntoutujien kokemustutkimuksen
menetelmiä, periaatteita sekä sen suhdetta muuhun kokemustutkimukseen.
Lopuksi selvennän kokemuksen tutkimisen keskeisiä asioita, kuten ymmärtämisen ongelmaa ja mahdollisuuksia, tutkimuseettisiä kysymyksiä
sekä tutkijan roolia.

3.1 Kuntoutujien kokemustutkimuksen juuret
Kuntoutujien kokemustutkimus liittyy nykykeskusteluun osallistumisesta
ja osallisuudesta sekä vaatimuksiin palvelun käyttäjien mahdollisuuksista
vaikuttaa hoito- ja palvelujärjestelmää koskevaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja arviointiin sekä palvelujen sisältöön ja laatuun. Sen lähtö
kohtana voidaan pitää palvelun käyttäjien osallistamista tutkimustoimintaan. Perinteisesti heitä on osallistettu silloin kun tutkimuksen tekeminen on
liitetty kehittämistyöhön, kuten osallistavassa tutkimuksessa ja toiminta
tutkimuksessa (Swantz 1997; Kivipelto 2008, 24; Hyväri & Laine 2012).
Näissä tutkimustavoissa tavoitteena on muutosten aikaansaaminen, osallistujat toimivat aktiivisina tiedon tuottajina ja arvioijina, ja tutkijat pyrkivät
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ymmärtämään sekä tulkitsemaan osallistujien kokemuksia mahdollisimman
tarkasti (Hyväri & Rissanen 2014, 289).
Osallistavan tutkimuksen alkukohtana voi pitää vuonna 1976 Kansainvälisen työjärjestön (ILO: n) järjestämää Maailman työllisyyskonferenssia.
Siellä todettiin, ettei ihmisille tärkeitä asioita kyetä selvittämään ulko
puolisten tutkijoiden laatimien kyselyjen perusteella. Tiedon kerääminen ja
muutosten aikaansaaminen edellyttää osallistumista ja yhteistyötä. (Swantz
1997, 269–272.) Osallistavaan tutkimukseen voi kuulua edunvalvonta ja
vaikuttaminen, jolloin keskeistä on mahdollisuus muuttaa asioita ja tukea
yksilöiden voimaantumista, ei itse tutkimusprosessi (McLaughling 2009,
72). Vastaavasti toimintatutkimuksen tavoitteena on muuttaa vallitsevia
käytäntöjä yhdessä tutkittavien kanssa ja tutkimustiedossa keskeistä on
sen hyöty tutkittaville (Kuula 1999).
Tieteenfilosofiassa pragmatismissa korostetaan samantyyppisesti tiedon
käytännöllistä luonnetta ja hyödyllisyyttä sekä toimintaa. Tutkimuksen tekemisessä, ongelmanratkaisussa ja tiedon tuottamisessa suuntaudutaan käytäntöön.
Tärkeitä ovat ongelmat, eivät tutkimusmetodit. Tieto ja teoriat saavat merkityksensä vasta, kun niitä sovelletaan toimintaan. (McLaughling 2009, 71–72.)
Kuntoutujien kokemustutkimuksen filosofisena taustana voi pitää myös
yksilön subjektiivista kokemusta ja ymmärtämistä korostavia tieteenfilosofisia suuntauksia, kuten fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa. Fenomenologiassa korostetaan ilmiön luonteen ymmärtämistä, jaettua yksilöllistä
kokemusta, subjektiivisuutta ja omakohtaisen kokemuksen pohtimista. Tavoitteena on tunnistaa ilmiön, esimerkiksi yksinäisyyden, ydin luokittelemalla, analysoimalla ja vertailemalla yksilöllisiä kokemuksia. Tiedon
nähdään välittyvän maailman aistimisen ja kokemisen kautta. (Patton 2002,
104–107.) Ajatuksena on, että subjektiivisilla kokemuksilla on mahdollista
täyttää objektiivisen tieteen jättämiä aukkoja (Himanka 1995, 15–17).
Hermeneutiikassa korostetaan kokonaisuuksien ymmärtämistä ja tulkintaa. Siinä kyseenalaistetaan mahdollisuus totuuden löytämiseen, sillä
kysymys on aina tulkinnoista. Toiminta nähdään tarkoitushakuisena, joten
se ja sen tulokset sisältävät erilaisia merkityksiä. Tietoa tuotetaan hahmottamalla asioiden ja niiden taustojen välisiä yhteyksiä sekä tarkastelemalla
ilmiöitä suhteessa toisiin samanaikaisiin ilmiöihin ja niiden kehittymiseen.
(Patton 2002, 113–115.) Tiedon muodostumisen prosessia kuvataan usein
hermeneuttiseksi tai ymmärtämisen kehäksi: osat, jotka määrittyvät kokonaisuudesta, määrittävät sitä. Näin yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan ja päinvastoin. Ymmärtämisen päämääränä taas on
yhteisymmärryksen saavuttaminen. (Gadamer 2005, 29–30.)
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Hieman erilaisen metodologisen lähtökohdan kuntoutujien kokemustutkimukseen tuo konstruktivismi, johon voi sisällyttää interpretivismin, etnografian ja interaktionismin. Konstruktivistisen ajattelun mukaan tutkija ei
voi löytää objektiivista totuutta, sillä ihmiset luovat merkityksiä todellisuudesta kielen avulla, vuorovaikutuksessa toistensa sekä historiallisten, sosiaalisten ja kulttuuristen normien perustella. Näin ollen esimerkiksi palvelun
käyttäjät ja työntekijät kokevat maailman eri tavoilla, mikä luonnollisesti
vaikuttaa tutkimustuloksiin. (Patton 2002, 96–102; McLaughling 2009, 69–70.)
Toisen tyyppiset juuret kuntoutujien kokemustutkimukseen löytyvät vammaisten, homoseksuaalien, naisten ja etnisten vähemmistöjen omaehtoisesta
tutkimustoiminnasta (Beresford 2008, 88; Campbell 2009, 118; Beresford
& Boxall 2015, 71). Erityisen merkittävä on kuntoutujien kokemustutkimuksen suhde omaehtoiseen vammaistutkimukseen. Se sai alkunsa Leonard Cheshiren johtamasta hoitokodista, jonka asukkaat halusivat aloittaa
itsenäisen elämän omissa kodeissaan. Järjestö ei kuitenkaan tukenut heitä
tämän tavoitteen saavuttamisessa. Asukkaat uskoivat ulkopuolisen ja riippumattoman tahon tekemän tutkimuksen todistavan, että heidän tavoitteensa olisi realistinen. Tavistockin tutkimusinstituutin tekemän tutkimuksen tulos oli kuitenkin täysin päinvastainen: hoitokodin asukkaat eivät
koskaan kykenisi elämään itsenäisesti. (Hunt 1966, 1972; Miller & Gwynne 1972; Beresford 2003, 34; Beresford 2008, 89.)
Omaehtoinen vammaistutkimus syntyi keskustelusta, jossa arvosteltiin
perinteisen vammaistutkimuksen lähtökohtia ja esitettiin tutkimustoiminnan myötävaikuttaneen vammaisten alistamiseen (Hunt 1966, 1972; Beresford 2003, 34; Beresford 2008, 89; Beresford & Boxall 2015, 70–71). Alettiin puhua emansipatorisesta vammaistutkimuksesta, jossa keskeistä oli
pyrkimys vapautua ulkopuolisesta kontrollista ja rajoitteista. Tärkeäksi tuli
vammaisuuden ontologian, epistemologian ja kokemuksellisuuden tarkastelu.
Oleellisia olivat kysymykset ”miten vammaisuutta tuotetaan”, ”millaista
on toimia vammaisena” ja ”millainen on vammaisena olemisen kokemus”.
Keskusteltiin identiteetistä ja vammaisen ruumiista tai kehollisuudesta
sekä niiden yhteiskunnallisista merkityksistä. (Teittinen 2000, 20–26, 157.)
Kuntoutujien kokemustutkimukseen on liitetty vammaisliikkeessä
omaksuttu itsenäisen elämän filosofia ja vammaisuuden sosiaalinen malli
(Oliver 1996, 22; ks. Beresford ym. 2010; Beresford & Boxall 2015, 70–
71). Siinä vamma määritellään kehon tai aistin puutteeksi tai toiminta
kyvyn häiriöksi ja vammaisuus määrittyy yhteiskunnallisiksi rajoitteiksi,
sorroksi sekä syrjinnäksi. Itsenäisen elämän filosofia tarkoittaa taas sitä,
että vammaisten tulisi saada tarvitsemansa apu ja tuki, jotta he voivat elää
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yhteiskunnassa sekä käyttää tavallisia palveluita. (Oliver 1996, 22–26;
Beresford 2009, 186.)
Vammaistutkimuksen ja kuntoutujien kokemustutkimuksen yhteisistä
lähtökohdista huolimatta niiden välinen suhde on haastava (Beresford 2008,
88) ja etäinen (Beresford 2009, 182). Vammaiset eivät välttämättä halua
samaistua mielenterveyskuntoutujiin pelätessään leimautumista (Beresford
2008, 88). Vammaistutkimus on kuitenkin tuonut mielenterveyden tutkimukseen uuden näkökulman: omakohtaisen kokemuksen merkityksen painottumisen (Teittinen 2000, 26; Beresford 2003; 2008; 2009, 190).
Isossa-Britanniassa kuntoutujien kokemustutkimus on yhteydessä 1970–
1980-lukujen vaihteessa alkaneeseen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden asiakkaiden yhteiskunnalliseen aktivoitumiseen (Wallcraft & Nettle
2009; Salo 2010, 19, 24), vertaistuen aseman vahvistumiseen sekä kokemusasiantuntijuutta edistäviin liikkeisiin (Beresford 2008, 89; Campbell 2009,
118). Niissä on korostettu palvelun käyttäjien ja heidän läheistensä kokemuksia sekä heitä alistavien ja leimaavien yhteiskunnallisten rakenteiden
purkamista (Sweeney 2009, 24). Taustalla voi nähdä myös 1970-luvulla
julkisella sektorilla alkaneen muutoksen, jossa korostettiin yksilön valinnanvapautta ja vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä pyrittiin säästämään hyvinvointivaltion kustannuksista (Koskiaho 2008, 63–64).
1960–1970-lukujen antipsykiatrisen liikkeen vaikutus kuntoutujien kokemustutkimuksen lähtökohtiin on sen sijaan mielenkiintoinen, mutta epäselvä
ja vaikeasti määriteltävä. Kuntoutujen kokemustutkimus on välttänyt leimautumasta antipsykiatriseksi tutkimukseksi, koska antipsykiatrialla on kielteinen leima terveydenhuollossa. Usein puhutaan mieluummin jälkipsykiatrisesta tutkimuksesta (post-psychiatric approach). (Campbell 1996, 218–219,
221.) Isossa-Britanniassa antipsykiatrian leiman välttämiseen voi olla syynä
myös kuntoutujien kokemustutkimuksen kiinteä yhteys julkisiin mielenterveyspalveluihin, sairaalahoitoon ja ammattilaisiin (ks. Beresford 2008, 90).
Feministisen tutkimusperinteen alkuvaiheesta löytyy samankaltaista
ajattelua kuin kuntoutujien kokemustutkimuksesta. Feministinen tutkimuskin pyrki uudistamaan tieteen ajattelu- ja toimintatapoja (Oinas 2004,
209; vrt. Beresford 2003, 16–17), haastamaan ja kyseenalaistamaan tietoon
ja tietämiseen liitettyjä oletuksia ja luonnollistettuja ”totuuksia” (Liljeström
2004, 21; Oinas 2004, 209; vrt. Beresford 2003, 16–17). Tutkimustavoille
on yhteistä myös tiedon ja vallan vuorovaikutuksen esille nostaminen
(Liljeström 2004, 21; vrt. Beresford 2003, 16).
Kuntoutujien kokemustutkimuksen lähtökohtina olevat dialogisuus ja
osallisuus sekä tavoite yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamisesta
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liittävät sen Paolo Freiren sorrettujen pedagogiikkaan. Freiren vapautuksen teorian mukaan sortavaksi muodostunut todellisuus jakaa ihmiset sortajiin ja sorrettuihin. Hän määrittelee sorron toisen ihmisen hyväksikäyttämiseksi tai tilanteiksi, joissa yksilö estää toista tavoittelemasta asemaa
itsenäisenä ja vastuullisena persoonana. Vapautuminen sorrosta edellyttää
sitä, että sorretut taistelevat yhdessä niiden kanssa, jotka osoittavat heille
aitoa solidaarisuutta. Kuntoutujien kokemustutkimukseen sopii myös
Freiren ajatus siitä, että sorrettujen on oltava mukana kehittämässä vapautukseen johtavaa pedagogiikkaa. (Freire 2005, 52, 56–57.)
Lisäksi kuntoutujien kokemustutkimuksen lähtökohdat ovat (Beresford
2008, 10; Sweeney & Morgan 2009, 29–33) lähellä sosiaalityön käytäntötutkimusta, yhteistutkimusta ja asiakaslähtöistä sosiaalityön kehittämistä.
Niissä pyritään yhdistämään käytännön sosiaalityötä ja akateemista tutkimusta, korostetaan ammattilaisten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä
dialogia. (Rantanen & Toikko 2006, 405; Palsanen 2013, 8; Pohjola ym.
2015.) Yhteistutkimus mahdollistaa erilaisten asiantuntijaroolien yhdistämisen. Asiakkaiden kokemukset voivat tuottaa uusia tutkimuskysymyksiä
ja uutta tietoa. Ammattiauttajat voivat selventää ammatillisen toiminnan
sääntöjä ja käytäntöjä. Tutkijat taas voivat löytää uusia lähestymistapoja
toimiessaan perinteisesti tutkimuskohteen rooliin jääneiden toimijoiden
kanssa. (Hyväri & Rissanen 2014, 297–298.)
Asiakaslähtöisessä sosiaalityön kehittämisessä asiantuntijuus nähdään
vuorovaikutteisena, ja toimijoilla on omat kontribuutionsa. Tiedon tuottaminen tapahtuu asiakkaiden ja ammattilaisten välisessä vuorovaikutuksessa,
yhteistoiminnallisesti. Tällaista tietoa voi tarkastella vaihtoalueina. Vaihto
alueet tarkoittavat vuorovaikutteisia kohtaamispaikkoja, joissa asiakkaat,
läheiset ja ammattilaiset voivat kohdata kukin oman kokemuksensa ja
asiantuntijuutensa turvin. (Pohjola ym. 2015, 175.)
Kokemusarviointi Suomessa

Toimin Mielenterveyden keskusliitossa projektitutkijana vuosina 2006–
2009 Yhteinen ymmärrys- ja avunanto mielenterveystyössä -hankkeessa.
Siinä järjestimme mielenterveyskuntoutujille kokemusarvioijakoulutusta
sekä teimme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla yhteisiin koulutusjaksoihin, seminaareihin ja tutkimusprojekteihin.
Kokemusarvioijakoulutukseen kuului tutkimusprosessiin osallistuminen.
Kokemusarvioijat olivat mukana laatimassa haastattelurunkoa, toimivat haastattelijoina, litteroivat, koodasivat ja analysoivat aineistoa sekä osallistuivat
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raportin kirjoittamiseen. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että kokemusarvioijien omakohtaiset kokemukset toisivat tutkimusprosessiin jotain uutta.
Tavoitteena oli hyödyntää heidän tietoaan ja kokemuksiaan mielenterveystyön kehittämisessä. Alustavia tuloksia esitettiin toukokuussa 2008 Finlandia-talolla järjestetyssä kansainvälisessä ”Uusi elämä muurien tuolla
puolen” -seminaarissa. Varsinaiset tulokset julkaistiin Markku Salon ja
Susanna Hyvärin (2011) toimittamassa teoksessa Kokemalla kohdattu,
tutkimalla tulkittu.
Osa kokemusarvioijista oli mukana kansainvälisessä ITHACA -hankkeessa, jossa tavoitteena oli laitoshoidon kehittäminen niin, että kuntoutujat itse arvioivat laitosten palveluja, terveydenhuoltoa ja ihmisoikeuksien
toteutumista haastattelujen sekä kyselykaavakkeen avulla (Salo 2010).
Tämän hankkeen jälkeenkin Mielenterveyden keskusliitossa toteutettu
kokemusarviointi on suuntautunut mielenterveyspalvelujen arvioimiseen
(Kapanen ym. 2013; Kapanen & Rantanen 2013).

3.2 Kokemustutkimuksen menetelmät
Muihin kokemustutkimuksen suuntauksiin (esim. Granfelt 1998; Heikkinen 2007; Erkkilä 2008; Kuusisto 2010) verrattuna kuntoutujien kokemustutkimuksella on omat erityispiirteensä. Se perustuu psyykkisesti sairastuneiden yksilöllisiin kokemuksiin ja jaettuun yhteisölliseen kokemukseen
(Salo 2010, 21), erityisesti kokemusten merkityksen sekä mielekkyyden
näkemiseen (Campbell 2009, 114). Kuntoutujien kokemustutkimuksen
tavoitteena on muuttaa käsityksiä psyykkisestä sairastamisesta, psykiatrisesta
hoidosta, kuntoutuksesta ja akateemisesta tutkimuksesta, lisätä kuntoutujien, heidän kokemustensa ja tietonsa arvostusta sekä saada kokemus
asiantuntijat mukaan mielenterveyspalvelujen toteuttamiseen, kehittämiseen, arviointiin ja tutkimiseen (Beresford 2009, 187; Campbell 2009,
113–118). Palvelun käyttäjien kokemusten hyväksymisen tieteelliseksi
tutkimusvälineeksi ajatellaan parantavan heidän asemaansa ja osoittavan
heidän olevan ”tavallisia” ihmisiä (Campbell 2009, 115).
Kuntoutujien kokemustutkimus kohdistuu ja keskittyy ihmisyyteen,
ihmisarvoon ja yksilöllisyyteen, ei niinkään potilaan rooliin, oireisiin eikä
diagnooseihin. Tärkeitä käsitteitä ovat toivo, voimaantuminen, elämän
tarkoitus, toipuminen, yhteiskuntaosallisuus, asuminen, työelämään suuntautuminen, tyytyväisyys tai tyytymättömyys palveluihin ja omaan elämään sekä kuntoutujien näkemysten arvostaminen. (Campbell 2009,128.)
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Sen periaatteita ovat selkeys, läpinäkyvyys, kunnioitus, lähestyttävyys ja
moninaisuus (Faulkner 2009, 14–15).
Kuntoutujien kokemustutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että yksilön
yhteiskunnallinen asema määrittelee hänen kokemustaan ja tietoaan. Kokemuksen ymmärtämisessä onkin erityisen tärkeää tietää, kenen näkökulmasta
sitä tarkastellaan. Esimerkiksi asiakassuhteisiin tai hoitoon liittyvien kokemusten merkitys vaihtelee sen perusteella, onko kokija kuntoutuja, työntekijä hallinnossa, suunnittelussa tai asiakastyössä, omainen, tukihenkilö, ystävä
tai tavallinen kansalainen. (Salo 2010, 19–20.) Samalla kokijan viitekehys
rajaa ymmärtämistä ilmiön tietyn puolen tai ulottuvuuden ymmärtämiseen.
Viitekehyksen valinnassa on kysymys myös siitä, mitä halutaan ymmärtää,
millä tavalla kokemuksia halutaan selittää tai millainen näkemys halutaan
saada esiin. Yksikään yksittäinen viitekehys ei riitä selittämään kaikkea inhimillistä kokemista. Esimerkiksi psykologian avulla voidaan ymmärtää yksilön mielensisäisiä tai subjektiivisia kokemuksia, mutta sosiologian teoriat
voivat selittää tiettyjä kokemuksia paremmin. (Latomaa 2008, 18–19.)
Keskustelu vallankäytöstä ja vallan käsite liittyy kiinteästi kuntoutujien
kokemustutkimukseen. Valtaa pidetään usein suhteellisena, jolloin se rakentuu sosiaalisessa vaihdossa. Sen määritteleminen itsenäiseksi kokonaisuudeksi, jota joko on tai ei ole tai jota käytetään tai ei käytetä, on ongelmallista
erityisesti tutkittaessa mielenterveyttä. Kuntoutujien kokemustutkimuksessa pidetään vallan käsitteen uudelleen määrittelemistä keskeisenä,
koska valta-asetelmasta nousevasta vastakkainasettelusta seuraa kilpailu
asetelma kokemusasiantuntijoiden ja akateemisten tutkijoiden tekemän
tutkimuksen välille. Keskustelussa kyseenalaistetaan tämänkaltaisen erottelun tarve. (McGowan ym. 2009, 199–200.)
Kuntoutujien kokemustutkimuksen ja akateemisen tutkimuksen tutkimus
prosessien väliset erot löytyvät tutkijan ja tutkittavien välisestä suhteesta,
tiedon muodostamisen tavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta. Perinteisesti tutkija päättää tutkimusaiheen ja -menetelmät, määrittelee tutkimus
ongelman ja -kysymykset, vastaa tutkimuksen toteuttamisesta, raportoinnista sekä tiedottamisesta. Aihe voi toki nousta asiakastyöstä tai kuntoutujien
kokemuksista ja joskus he voivat kommentoida käsikirjoitusta. (Sweeney
& Morgan 2009, 32–33; vrt. Laitinen 2004, 90–91.) Peter Beresfordin (2009,
190) mukaan ongelmana on, ettei perinteisellä tavalla tehdyllä tutkimuksella ole mahdollista tavoittaa kaikkia kuntoutujien kokemuksia eikä mielenterveyden ulottuvuuksia.
Toisaalta kuntoutujien kokemustutkimus ei ole yksiselitteinen tutkimus
tapa. Sen erilaisia muotoja ovat konsultaatio, osallistuminen, yhteistyö ja
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tutkimuksen hallinta tai kontrolloiminen (user led/controlled research).
Niissä kokemusasiantuntijoiden rooli ja mahdollisuudet vaikuttaa tutkimus
prosessin kulkuun vaihtelevat. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden ja tutkijoiden välinen yhteistyö (Beresford 2008, 10; Sweeney & Morgan 2009,
29–33; Gillard ym. 2015) on lähellä sosiaalityön käytäntötutkimusta. Siinä
korostetaan sosiaalityön ammattilaisten ja tutkijoiden välisen yhteyden
tiivistämistä sekä asiakasnäkökulmaa. Käytäntötutkimuksessa keskeistä
on aito dialogi käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välillä. (Rantanen &
Toikko 2006, 405; vrt. Palsanen 2013, 8; Pohjola ym. 2015.) Tarkastelen
taulukossa 1 kokemusasiantuntijan ja tutkijan tehtäviä ja niiden luonnetta
erilaisissa lähestymistavoissa.
Taulukko 1. Kokemusasiantuntijan ja tutkijan tehtävien luonne erilaisissa tutkimus
asetelmissa (Beresford 2008, 10; Sweeney & Morgan 2009, 29–33.)
lähestymistapa

kokemusasiantuntijan tehtävä

tutkijan tehtävä

keskeistä tutkimusprosessissa

perinteinen
tutkimusasetelma

tutkittava

päättää ja vastaa
koko tutkimusprosessista

tutkija päättää
tutkittavien roolista
ja osallisuudesta

konsultaatio

neuvonantaja

päättää ja vastaa
koko tutkimusprosessista

tutkija kysyy kokemusasiantuntijoiden
näkemyksiä ja
mielipiteitä

osallistuminen

mukana olo,
tiedon jakaminen

päättää tiedonmuodostuksen tavoista,
vastaa raportin
kirjoittamisesta

kokemusasiantuntijat ovat mukana
tutkimusprosessissa,
esimerkiksi
haastattelijoina

yhteistyö

tasavertainen
toimija

tasavertainen
toimija

aito dialogi
tutkimuksen
kaikissa vaiheissa,
yhteiset päätökset

hallinta/
kontrollointi

neuvonantaja,
kokemustutkija,
vastaa ja päättää konsultti
koko tutkimusprosessista

kokemustutkijat/
-asiantuntijat päättävät
tutkimusprosessista

Vaikka kuntoutujien kokemustutkimuksessa on erityiset ominaispiirteensä
ja siinä kritisoidaan akateemisen tutkimuksen lähtökohtia, menetelmiä ja
tavoitteita, niin tutkimustavoista löytyy samankaltaisuuksia. Lähtökohdasta huolimatta tutkimuksen tavoitteena voi olla asioiden tai olosuhteiden
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muuttaminen. Kuntoutujien kokemustutkimuksessa pyritään vaikuttamaan
kuntoutujien oikeuksiin, vaikka se tiedetään vaikeaksi ja osin mahdottomaksikin tehtäväksi (Beresford 2009, 184; Wallcraft & Nettle 2009, 1).
Akateemisessa tutkimuksessa taas voidaan tavoitella käytäntöön sovellettavaa tietoa, jonka avulla on mahdollista parantaa olosuhteita tai työkäytäntöjä (Laitinen 2004, 320–321).
Kuntoutujien kokemustutkimuksessa, kriittisessä ja analyyttisessä diskurssianalyysissä sekä osallistavassa tutkimuksessa kyseenalaistetaan eriarvoisuutta ja yhteiskunnallista vallankäyttöä (Swantz 1997, 269–272; Beresford 2003, 51; Törrönen 2005). Kriittisessä diskurssianalyysissä analysoidaan
keskuksen valtaa suhteessa marginaaliryhmiin, pyritään purkamaan leimoja
ja joskus liittoudutaan huono-osaisten kanssa vallankäyttäjiä vastaan. Siinä
keskitytään tilanteisiin ja käytäntöihin, joilla on merkitystä huono-osaisuuden poistamisessa. (Törrönen 2005, 19–20.) Myös osallistavassa tutkimuksessa tutkija voi liittoutua tutkittaviensa kanssa. Tavoitteena on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisääminen. Lähtökohtana on ajatus
siitä, että oikeudenmukaisuutta lisäävää tietoa on mahdollista saada vain
osallistumis- ja osallistamisprosessien kautta ja tuloksena. (Swantz 1997,
269–272.)
Sekä osallistavassa tutkimusotteessa että kuntoutujien kokemustutkimuksessa kyseenalaistetaan perinteisten tutkimusmenetelmien ehtoja ja
kritisoidaan etäännyttävänä ja välineellistävänä pidettyjä tutkimustapoja
(Swantz 1997, 270, 276; vrt. Beresford 2003, 10, 30–31). Keskeistä on
pyrkimys muuttaa tutkimuksen objektit subjekteiksi (Swantz 1997, 270;
Beresford 2003; vrt. Laitinen 2004).
Kuntoutujien kokemustutkimuksen ja feministisen tutkimusperinteen
haastattelutavoissa ja haastattelujen ilmapiirissä löytyy samankaltaisia
piirteitä. Feministisessä tutkimuksessa on oleellista se, että naiset tutkivat
naisten kokemuksia (Oinas 2004, 214). Kuntoutujien kokemustutkimuksessa taas kokemusasiantuntijat tutkivat toisten kuntoutujien kokemuksia
ja elämäntarinoita (Salo 2010, 21). Samaistumisen tunne, me-henki ja poliittinen innostus, jotka kuvaavat feministisiä syvähaastatteluja (Oinas 2004,
214), ovat nähtävissä myös kokemusarvioinnin haastattelutilanteissa sekä
kokemusasiantuntijoiden keskinäisessä kanssakäymisessä. Lisäksi haastattelutilanteen vuorovaikutuksen ja avoimuuden on todettu lisääntyvän, kun
kokemusasiantuntija toimii haastattelijana (Ramon ym. 2001, 10, 12–13).
Kuntoutujien kokemustutkimuksessa kritisoidaan kokemusten käyttämistä tutkimusaineistona silloin, kun kokijaa pidetään tiedon lähteenä, ei
omien kokemustensa muodostajana ja tulkitsijana (Campbell 2009, 126).
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Kritiikkiin vastaa vuorovaikutteinen haastattelumenetelmä (interactive
interviewing), jota käytetään autoetnografisessa tutkimuksessa. Sen avulla
on mahdollista saada syvää tietoa ja lisätä ymmärrystä vaikeista sekä herkistä aiheista, kuten sairauksista tai menetyksistä. Keskeistä on tutkijan ja
haastateltavien yhteistyö, vuorovaikutus, kokemusten jakaminen sekä heidän kokemustensa pitäminen yhtä tärkeinä. (Ellis ym. 1997, 121.)
Akateemisen kokemustutkimuksen haastatteluissa pyritään joskus vastaavanlaiseen perinteisestä tutkimusasetelmasta poikkeavaan vuorovaikutukseen. Tällöin luottamuksellista ja toimivaa vuorovaikutusta pidetään
tutkimuksen onnistumisen ehtona, lähtökohtana sekä edellytyksenä mahdollisuudelle saada käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan tärkeimpiä tehtäviä on vahvistaa haastateltavien tutkijanroolia (co-researchers), ei ainoastaan
kerätä aineistoa. Haastateltavan on tärkeä pitää tutkijaa ihmisenä, jonka
kanssa on mahdollista tehdä heitä molempia hyödyttävää yhteistyötä. Tällöin tutkija ja haastateltavat voivat jakaa tutkimusmotivaatiota ylläpitävän
asian: aiheen tutkimisen tärkeyden ja merkityksen. (Laitinen 2004, 71.)
Edellä kuvattujen vuorovaikutteisten haastattelutapojen lisäksi kritiikkiin vastaavat narratiivis-elämäkerrallinen tutkimus, standpoint-asetelma,
konstruktionistinen tutkimusasetelma sekä feministisen tutkimuksen syvähaastattelumenetelmä (Granfelt 1998, 15; Oinas 2004, 214; Erkkilä 2008,
196). Narratiivis-elämäkerrallisessa tutkimuksessa korostetaan yksilön
ainutlaatuisuutta. Tutkija on kiinnostunut yksilön tarinasta sekä siitä, miten
tämä jäsentää kokemuksiaan elämän eri alueilla. (Erkkilä 2008, 196.)
Sama asia näkyy feministisen tutkimuksen syvähaastattelussa. Siinä on
oleellista haastateltavien kunnioittaminen ja kokemuspohjainen arkitieto.
Syvähaastattelun avulla saadaan tieteellisesti mielenkiintoisempaa aineistoa kuin haastattelussa, jossa tutkija on ennalta päättänyt, mikä on olennaista. (Oinas 2004, 214.) Standpoint-asetelmassa lähdetään vastaavasti
liikkeelle arkielämän kokemuksista ja käsitteet valitaan näistä lähtökohdista (Granfelt 1998, 15).
Konstruktionistisessa tutkimusasetelmassa pyritään kokemusten kertomiseen. Esimerkiksi Riitta Granfeltin tutkimustekstissä kodittomat naiset
ovat läsnä olevia, elämäänsä eläviä tietäjiä, ja tutkimus on kirjoitettu heidän kertomastaan todellisuudesta. (Granfelt 1998, 15–16.) Hermeneuttisfenomenologisessa tutkimustavassa tavoitteena on taas ymmärtää ja tavoittaa tutkittavan kokemus sekä sen merkitykset (Granfelt 1998, 15; Kuusisto
2010, 24; vrt. Campbell 2009, 126–127).
Kuntoutujien kokemustutkimuksessa kritisoidaan perinteisessä tutkimuksessa esiintyvää vanhojen olettamusten ongelmaa, mikä näkyy tieteellisyyden
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ehtojen määritelmissä, kvantitatiivisten ja satunnaistettujen kontrolloitujen
tutkimusten suosimisena sekä omakohtaisen kokemuksen väheksymisenä
(Beresford 2003, 16–17). Kritiikkiin vastataan Anna Metterin (2000)
aineistolähtöisen teorian (Grounded Theory) ideoita soveltavassa tutkimustavassa. Metterin mukaan ajattelua ja ilmiöiden tunnistamista ohjaavien käsitteiden tulee olla herkistäviä ja suuntaa-antavia, eikä niiden avulla saa pakottaa todellisuutta ennalta lukkoon lyötyihin kategorioihin.
Periaatteena on valmius nähdä ja hyväksyä uusia asioita, jolloin aineistoa ei
analysoida ennalta päätettyjen teoreettisten määritelmien perusteella. Tavoitteena on avoin ja dialoginen vuorovaikutus eteen tulevan kanssa, ja
ymmärrys rakennetaan sen perusteella. Tutkimuksessa pyritään laajentamaan ajattelutapaa tutkittavista kokemuksista, asioista ja ilmiöistä, ei todistamaan vanhojen olettamusten pätevyyttä. (Metteri 2000, 257–258;
Oinas 2004, 214; vrt. Beresford 2003, 16; Campbell 2009, 126–127).
Lopuksi voi todeta, että kuntoutujien kokemustutkimuksen tapa rakentaa teorioita on samankaltainen kuin laadullisessa tutkimuksessa yleensä.
Teorioita muodostetaan, niitä tarkennetaan ja korjataan tutkimusaineiston
pohjalta. Aineiston sisäistä vaihtelua selitetään sen kautta muodostettujen
käsitteiden avulla. Tuloksia tulkitaan ja arvioidaan oman kokemuksen sekä
aiempien tutkimustulosten ja teorioiden välisessä keskustelussa (Metteri 2000,
257–258; Beresford 2003, 38–40) tai kuten autoetnografisessa tutkimuksessa myös tutkijan reflektoitujen kokemusten perusteella (Anderson 2006,
378; Salo 2010, 21). Tavoitteena on varmistua asioiden välisistä yhteyksistä
tai syysuhteista (Metteri 2000, 257; Beresford 2003, 39; Salo 2010, 21).
On myös huomattava, että yhteistyömuotoisen kokemustutkimuksen analyysivaiheessa painotetaan erityisesti kaikkien tutkimusryhmän jäsenten
näkemysten ja tulkintojen huomioon ottamista sekä niiden yhdistämistä
vuorovaikutuksessa (Gillard ym. 2015, 56–65; vrt. Pohjola ym. 2015, 182).

3.3 Kokemustutkimuksen periaatteet
Peter Beresford (2003, 4, 33; Beresford & Boxall 2015, 74–75) perustelee
kuntoutujien kokemustutkimusta toteamalla, etteivät perinteiset tutkimuksen luotettavuuden edellytykset, tutkijan puolueettomuus, objektiivisuus
ja etäisyyden pitäminen tutkimuksen kohteeseen sekä tehtyihin tulkintoihin, sovi kokemusten tutkimiseen. Tutkija voi saada sinänsä päteviä ja
luotettavia tuloksia, muttei ole kiinnostunut tutkittavien kokemuksista eikä
elämästä (Beresford 2003, 30–31), eikä kykene tulkitsemaan niitä totuuden47

mukaisesti. Kuntoutujien kokemustutkimuksessa tutkimuksen kriteerit
liitetäänkin kokemuksen ja sen tulkinnan väliseen suhteeseen. Beresford
väittää että, mitä suurempi etäisyys kokemuksen ja sen tulkinnan välillä
on, sitä todennäköisemmin tutkimuksesta saatu tieto on epätarkkaa, epäluotettavaa ja vääristynyttä (mt. 4; vrt. Törrönen 2005, 15).
Objektiivisuuden, etäisyyden pitämisen ja puolueettomuuden kritisoiminen pätee hyvin tilastollisin menetelmin tehtyyn tutkimukseen. Tällöin
tutkijan suhde tutkittaviin on todellakin ulkokohtainen ja tutkimuksen
kohde etäännytetty (Järventie 1993, 177). Laadullisessa tutkimuksessa
taas painotetaan asioiden, ilmiöiden ja kokemusten havainnointia vuorovaikutuksessa toisiinsa sekä teorioiden luomista aineiston pohjalta, ei etukäteen tehtyjen olettamusten tai teorioiden paikkansapitävyyden testaamista (Mäntysaari ym. 2009, 8).
Akateemisen kokemustutkimuksen keskustelussa tutkijan ja tutkittavien välinen etäisyys sekä tutkijan mahdollisuus välittää todellisia kokemuksia liittyy laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien väliseen
rajanvetoon. Onko vain tilastollisilla menetelmillä tuotettu tieto tieteellistä
ja laadullinen tutkimus epätieteellistä proosaa vai onko se päinvastoin
ainoa hedelmällinen tutkimustapa ihmistieteissä? Vastakkainasettelu ei ole
välttämätöntä, sillä menetelmiä on mahdollista käyttää rinnakkain, täydentämässä toisiaan (Järventie 1993,176–177), kuten Lauri Kuosmanen
(2009) teki väitöstutkimuksessaan. Kuosmanen (2009, 29–30) yhdisti
erilaisia menetelmiä ja aineiston keräämisen tapoja, haastatteluja, rekisteritietoja, satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta sekä kirjallisuuskatsauksen, saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan tutkimastaan ilmiöstä. Olennaista
on se, että tutkija tietää tutkimusmenetelmien vaikutuksen tutkimusprosessiin ja tiedon luonteeseen (Järventie 1993, 177).
Toisaalta kysytään, millaista tietoa kokemuksen tutkimisella on mahdollista saada. Tarja Pösön (2004, 35) mukaan läsnäoloon, vuorovaikutukseen, kuuntelemiseen ja katselemiseen pohjautuva tutkimus sisältää itsessään ongelman, joten kokemuksia tutkittaessa metodien ja tietämisen rajat
tulevat nopeasti vastaan. Relativistisen näkemyksen mukainen vastaus on,
ettei tutkija kykene koskaan kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä täysin sellaisena kuin se todellisuudessa on tai millaisena se tutkimustilanteessa ilmenee.
Tutkimusraportit ovat aina vain kuvauksia todellisuudesta (Eskola & Suoranta 2001, 219–222), ja tutkimuksella voidaan ainoastaan raapaista tai
koskettaa tutkittavan ilmiön pintaa enemmän tai vähemmän (Töttö 2004,
21–51). Kokemuksia on siis mahdollista välittää vain ohuesti ja satunnaisesti. Tutkijan on hyväksyttävä se, että hän tekee jonkinasteista yksinkertais48

tamisen väkivaltaa kohteelleen. (Pösö 2004, 116.) Anneli Pohjola (1994,
190) toteaakin: ”tutkimus ei voi tehdä näkyväksi nuorten aikuisten elämää
yhtenä tarinana. Se kykenee tuomaan vain erilaisia kuvakulmia siihen.”
Lukijan on vain ymmärrettävä tutkimuksen rajoitteet.
Kuntoutujien kokemustutkimuksessa esitetyn kritiikin pinnallisista ja
virheellisistä tulkinnoista (Beresford 2003, 4) voi liittää keskusteluun tietämisen moraalisesta luonteesta. Stanley Cohen (2001) nostaa esille tietämisen ja kieltämisen sekä vastuun ja välittämisen. Kieltäminen tarkoittaa
halua olla tietämättä (not-knowing), ei varsinaisesti tiedon puuttumista. Se
voi toteutua yksilöllisellä, virallisella, yhteiskunnallisella ja kansallisella
tasolla. Kieltäminen mahdollistaa väärinkäytöksiä, julmuuksia ja eriarvoisuudesta johtuvaa ihmisarvon loukkaamista. On toki mahdollista vaikkakin epätoivottavaa, että esiin nostetut asiat ovat vääriä tai niitä tulkitaan
virheellisesti. Kuitenkin on parempi nostaa jokin asia esiin ongelmana
kuin jättää se piiloon. Näin ollen tietäminen tarkoittaa välittämistä ja mahdollisuuksia muuttaa asioita. (Cohen 2001, 9–11, 21–25, 126–129, 290–
292.) Tällöin tutkimustulosten hyödyllisyys liittyy tiedon laatuun, ja siihen
tuotetaanko tutkimuksella uutta tietoa. Kannattaakin pohtia, onko parempi
tehdä perinteisillä menetelmillä tuloksiltaan tiedettyä tutkimusta vai uskaltaa pois tieteen valtaväyliltä poluille, jotka voivat viedä harhaan, mutta
joilta voi löytyä jotain uutta (Eskola & Suoranta 2001, 222).
Käsitevalinnat, tietämisen luonne ja todellisten kokemusten välittäminen liittyvät tutkimuksen luotettavuuden eli validiteetin ja reliabiliteetin
arvioimiseen. Perinteisesti reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuuden arvioimista (Metsämuuronen 2005, 65). Autoetnografiassa se on
mahdotonta, koska tutkijan luoma tarina on sidottu hänen omakohtaiseen
kokemukseensa ja menneisyyteensä sekä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.
Reliabiliteettia voi kuitenkin arvioida antamalla tutkimukseen osallistuneiden kommentoida tekstiä, lisätä aineistoa, muuttaa mieltään ja esittää
tulkintoja. (Ellis & Bochner 2000, 751.) Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteettia on mahdollista arvioida tuomalla tutkimusraportissa julki, miten
tieto ja tarinat on kerätty, aineisto tulkittu ja analysoitu, mitä tutkimus
menetelmiä ja tutkimustapoja on käytetty, mitkä ovat sen lähtökohdat, teoreettiset ratkaisut sekä tutkimuseettiset kysymykset (Granfelt 1998, 15–45; Kulmala 2006, 19–57; Kuula 2006; Latomaa 2008, 81; Kuusisto 2010, 70–119).
Tutkimuksen ulkoista validiteettia arvioidaan pohtimalla tutkimus
tulosten yleistettävyyttä (Metsämuuronen 2005, 57). Kuntoutujien kokemus
tutkimusta ja autoetnografista tutkimusta kritisoidaan juuri sen puuttumisesta. Kun kokemustieto perustuu vain yksilölliseen kokemukseen, ei voida
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puhua yleistä kokemuksesta. Kuntoutujien kokemustutkimuksessa kritiikkiin vastataan toteamalla, että yksilöllisistä kokemuksista tehtyjä tulkintoja laajennetaan jakamalla ja analysoimalla kokemuksia, ymmärtämällä
toisia, keskustelemalla kuntoutujien ja muiden asiantuntijoiden kanssa
sekä vertailemalla kokemustietoa jo olemassa olevaan tietoon (Beresford
2003, 37–39; Salo 2010, 21; vrt. Anderson 2006, 378–383). Autoetnografisessa tutkimuksessa kritiikkiin vastataan myöntämällä, että yksilöiden
kokemukset ovat toki subjektiivisia, mutta niissä on myös yhtäläisyyksiä
ja tyypillisiä piirteitä. Yksittäisiä kokemuksia on mahdollista yleistää,
koska tutkija on osa tutkimaansa kulttuuria ja instituutioita. Lopulta lukijat
testaavat tutkimuksen yleistettävyyden pohtimalla, tuntuuko tutkimus kertovan todellisuudesta tai heidän tai heidän läheistensä elämästä. (Ellis &
Bochner 2000, 751.)
Autoetnografisen tutkimuksen validiteettia arvioidaan juuri tutkimus
tarinan totuudenmukaisuuden perusteella. Tutkimus on luotettava, jos se
herättää lukijassa tunteen siitä, että kuvattu kokemus on todentuntuinen,
elävä tai uskottava tai jos se auttaa erilaisia lukijoita keskustelemaan keskenään tai tarjoaa keinoja parantaa osallistujien, lukijoiden tai tutkijan
elämää. (Ellis & Bochner 2000, 751; vrt. Heikkinen & Syrjälä 2006, 160.)
Tämä on lähellä Michael Quinn Pattonin (2002, 547–548) esittämiä narratiivisen tutkimuksen arvioinnin kriteereitä, vaikuttavuutta ja koskettavuutta. Pattonin mukaan hyvä tutkimus havahduttaa lukijoita ajattelemaan ja
tuntemaan uudella tavalla.
Tutkimuksen sisäinen validiteetti taas tarkoittaa käsitteiden, teorian ja
mittarien valinnan arvioimista (Metsämuuronen 2005, 57). Sitä voidaan
testata pohtimalla, mittaako käytetty tutkimusmenetelmä juuri sitä mitä on
tarkoitus mitata, ja onko tutkija käyttänyt valitsemaansa tutkimusmenetelmää oikein. Arvioinnin pohjana käytetään tutkimusraportissa esitettyjä
menetelmällisiä ratkaisuja. (Latomaa 2008, 81.) Kokemustutkimuksessa
keskeistä on pohtia, kuinka tutkittavien tai kohderyhmän valitseminen,
tutkimustilanne ja haastattelukysymykset vaikuttavat tutkimuksen pätevyyteen sekä sitä kuinka paljon haastateltavien vastaukset kuvaavat todellisuutta tai mallitarinoita.
Kuntoutujien kokemustutkimuksen ja autoetnografisen tutkimuksen
erityinen ominaisuus, kokemuksen ja tulkinnan välinen läheisyys (Beresford 2003, 4), ei siis vapauta tutkijaa tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden käsittelemisestä. Tutkimustavoissa on samat ymmärtämisen, kokemusten kuvaamisen ja näkökulman valinnan haasteet kuin akateemisessa
kokemuksen tutkimuksessa. Tutkijan on pohdittava mahdollisen virheellisen
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tiedon syntymisen syitä, niiden tunnistamista ja vaikutusten eliminoimista
(Latomaa 2008, 78). Tutkimusmenetelmien luonne tuo vielä omat erityiset
haasteensa.
Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkijan kokemukset ja muistot ovat
keskeinen tiedon lähde, jolloin tutkimusaineistosta voi tulla rikas ja monipuolinen. Ongelmana on kuitenkin muistojen epäluotettavuus. Muistot paljastavat ehkä vain osatotuuden ja muistettavat asiat valikoituvat. (Chang
2008, 71–72.) Vastaava ongelma on toki tutkimushaastatteluissa ja
omaelämäkertatutkimuksessa.
Kuntoutujien kokemustutkimuksen haasteena pidetään sitä, että ihmiset
tulkitsevat samantyyppisiä asioita ja kokemuksia hyvinkin erilaisilla tavoilla. Jopa omien kokemusten tulkinnat vaihtelevat elämänvaiheen ja
elämäntilanteen mukaan. (Beresford 2003, 37–38.) Tämä nousee esiin
omassa tutkimustyössäni. Tulkitsen sairastumisen ja kuntoutumisen kokemuksiani tällä hetkellä täysin eri tavalla kuin tehdessäni lisensiaatintutkimustani 2000-luvun alussa. Itse asiassa olen tehnyt tulkintoja omasta sairastumisestani ja kuntoutumisestani kolmena eri ajankohtana ja kolmella
eri tasolla. Sairastamisen aikana pohdin sairastumista, sen syitä, oireita ja
arjessa selviytymistä pääasiassa asiakassuhteissa. Jatko-opintojen aikana
mukaan tulivat teoreettinen tarkastelu ja haastattelemieni työntekijöiden
näkemykset. Tämän jälkeen ajan kuluminen, uusi tieto ja kokemus ovat
tuoneet etäisyyttä aikaisempiin kokemuksiin sekä entisiin tulkintoihin ja
tuoneet mukanaan uusia tulkintoja. Voikin kysyä, onko tämänhetkinen
tulkintani enemmän vai vähemmän luotettavaa tai totuudenmukaista kuin
aikanaan koetut kokemukset olivat.
Autoetnografista tutkimusta kritisoidaan muutenkin samantyyppisesti
kuin kuntoutujien kokemustutkimusta. Väitetään, että autoetnografiassa
hylätään tieteen vaatimukset. Se ei ole riittävän teoreettista, analyyttistä
eikä puolueetonta (ks. Ellis & Bochner 2000, 751–753; Anderson 2006,
390; Ellis ym. 2011), vaan tunteisiin pohjautuvaa terapeuttista kirjoittamista (ks. Ellis & Bochner 2000; Ellis ym. 2011). Kuntoutujien kokemustutkimusta kritisoidaan joskus vieläkin viiltävämmin. Sen on sanottu olevan ”puhdas harha”, jolla on vain poliittisen korrektiuden antama oikeutus.
Kokemustutkijat on leimattu subjektiivisiksi, epäuskottaviksi, epäluotettaviksi, ennakkoluuloisiksi, yksittäistapausten tutkijoiksi, jotka eivät kykene
neutraaliuteen. Diana Rose toteaa, että käytettävä tutkimusmetodi vaikuttaa tutkimuksen arvostukseen. Tosin kuntoutujien kokemustutkimusta ei
hänen mukaansa arvosteta edes kokemuksen tutkimuksen kentällä. (Rose
2009, 176–177.) Vastaus kritiikkiin lähtee kokemustiedon erityisyydestä.
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Sen avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä, löytää asioista uusia ja erilaisia puolia sekä asettaa uusia tavoitteita. Kokemustietoa ei pidetä poikkeavana, erilaisena eikä omanlaisenaan tiedon tai sen tuottamisen muotona.
(Beresford 2003, 37–39.)
Kuntoutujien kokemustutkimuksen erityisyydestä ja merkityksestä esitetään ristiriitaisia arvioita, vaikkei sen vaikuttavuutta oikeastaan ole edes
tutkittu (Beresford 2009, 190). Kuntoutujien kokemustutkimuksen sisältä
sen hyödyllisyyttä perustellaan sanomalla, että omakohtainen tutkimusote
parantaa tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja tutkimustuloksia. Lisäksi se
vaikuttaa sekä politiikkaan että kuntoutujiin itseensä. (Beresford 2009,
190; Faulkner 2009, 19.) Kuntoutujien kokemustutkimuksen väitetään
tuottavan tietoa, jolla on entistä enemmän käytännön merkitystä työntekijöille ja kuntoutujille (Goodare & Lockwood 1999; Trivedi & Wykes 2002,
468; Rose 2003, 406; vrt. Savukoski 2008, 255).
Itse asiassa teorian ja käytännön suhteesta on keskusteltu sosiaalityön
tutkimuksessa jo kauan (Mäntysaari ym. 2009, 7). Muistan omilta opiskelu
ajoiltanikin keskustelun siitä, pitäisikö tutkimuksen ja teorioiden tarjota
valmiuksia työntekijöille tai apuvälineitä asiakastyöhön. Pohdimme, mitä
hyötyä on tutkimuksesta, joka ei tarjoa välineitä käytäntöön vai riittääkö
tavoitteeksi pelkkä ymmärryksen lisääntyminen. Voi todeta, että sosiaalityössä tutkimus ja käytäntö ovat lähellä toisiaan, eikä niiden erottaminen
ole helppoa (Mäntysaari ym. 2009, 7; vrt. Pohjola ym. 2015). Tosin ongelmana on se, etteivät tutkijat aina tiivistä analyysiään teorioiksi (Mäntysaari
2009, 8, 10). Martti Kuokkasen (1990, 12–14) mukaan yhteiskuntatieteillä
ei voikaan olla yhtä tai kahta teoriaa, vaan lukuisia keskenään enemmän tai
vähemmän yhteen sopimattomia teorioita tai tutkimusohjelmia.
Kokemustutkimuksessa kuten tutkimuksessa yleensä keskeistä on saavuttaa totuus. Tutkimustulosten on siis oltava sekä luotettavia että tosia.
(Heikkinen ym. 2006,163.) Toisaalta mikä on totuus ja miten se voidaan
saavuttaa tai miten sitä voitaisiin lähestyä, kun puhutaan kokemuksista?
Kysymys on myös siitä, miten kokemuksia voidaan tutkia sekä miten ja
mistä näkökulmista niitä voi ymmärtää.

3.4 Ymmärtämisen ongelma ja mahdollisuus
Ymmärtäminen, sen haasteet ja mahdollisuudet liittyvät sekä kokemuksen
tutkimiseen että asiakassuhteisiin ja asiakkaiden kokemukseen. Petri Virtanen (1994, 106) puhuu kulttuurisesta kuilusta, joka estää sosiaalityöntekijää
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ymmärtämästä asiakkaiden elämää ja kokemuksia. Tässä luvussa tarkastelen asiaa kuitenkin tutkimuksen näkökulmasta.
Ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen on tärkeää sekä tutkijalle
että haastateltaville, mutta hieman eri syistä. Tutkijan on ymmärrettävä
haastateltavien kokemusta ja elämää, päästävä sisälle heidän maailmaansa
sekä kyettävä kuvailemaan asioita todenmukaisesti, jotta tutkimus olisi
tieteellistä ja tulokset luotettavia (Granfelt 1998, 18–19; Beresford 2003,
51; Törrönen 2005, 35; Heikkinen ym. 2006,163). Haastateltavalle taas on
tärkeää tuntea tulevansa ymmärretyksi ja kohdatuksi haastattelutilanteessa
sekä tutkimusraportissa (Beresford 2003, 30–31).
Akateemisessa kokemustutkimuksessa keskustellaan tulkintojen merkityksestä. Tutkijat pohtivat sitä, millaisen kuvan he antavat tutkittavista,
tutkittavien todellisuudesta, kokemuksista ja elämästä (Granfelt 1998, 19;
Laitinen 2004, 53; Törrönen 2005, 35; Savukoski 2008, 72–74) sekä sitä,
kunnioittavatko heidän tekemänsä tulkinnat haastateltavien omaa tulkintaa
(Jähi 2004, 83). Timo Latomaa (2008, 79) liittää kokemusten tulkitsemisen
kieleen ja käsitteisiin, siihen kykeneekö tutkija ilmaisemaan ymmärtämäänsä kirjallisesti tai vastaako tulkinta tutkittavan kokemusta. Oikeastaan olisi
parempi kysyä, missä määrin tutkijan tekemä tulkinta vastaa tutkittavan
kokemusta ja vastaako se riittävästi todellisuutta.
Tutkija voi osoittaa ymmärtäneensä tutkittavien kokemuksia ja elämää
käyttämällä oikeita ja kunnioittavia käsitteitä tutkimusraportissa (Pohjola
1990, 148–151; Granfelt 1998, 18–19, 45; Laitinen 2004, 90–91; Kulmala
2006, 81–83). Voi sanoa, että epäonnistuneet käsitevalinnat kuvaavat enemmän tutkijaa ja hänen arvomaailmaansa kuin kertovat tutkittavista (Granfelt 1998, 19; Laitinen 2004, 90). Samalla tavalla lääkärien tai hoitajien
tekemät virheelliset määrittelyt potilaan tilanteesta kuvannevat paremmin
lääkärin tai hoitajan arvomaailmaa ja asenteita kuin potilaan todellista
maailmaa ja persoonaa. Voi myös kysyä, kuten antipsykiatriassa, kuvaavatko mielenterveysongelmiin liittyvät leimat ja asenteet enemmän yhteiskunnan tilaa kuin mielenterveysongelmaisia. Epäonnistuneet ja vieraannuttavat käsitevalinnat voivat lisätä kuntoutujan eriarvoisuuden tunnetta
tai tunnetta siitä, ettei ole tullut ymmärretyksi tai kohdatuksi ihmisenä.
Tällaiset kokemukset ovat osaltaan vaikuttaneet kokemusasiantuntija- ja
kokemustutkijaliikkeiden syntyyn (Campbell 1996, 218–224; Beresford
2008, 89).
Kuntoutujien kokemustutkimuksessa esitetään, että kokemuksen ja sen
tulkinnan välisen suhteen tulisi olla mahdollisimman läheinen ja kiinteä
(Beresford 2003, 4). Moni kokemusasiantuntija ja -arvioija vahvistaa käsi53

tyksen jonka mukaan ymmärtäminen edellyttää omakohtaista kokemusta,
koska vain kokija tietää kokemuksensa merkityksen. Ilman kokemusta
tieto jää ikään kuin vajaaksi. Kuntoutujien kokemustutkimuksen tavoitteena on avata ja jakaa tätä yksilön omakohtaista, sisäistä tietoa.
Akateemisessa tutkimuksessa tutkijan yhteistä kokemustaustaa tai elämän
historiaa haastateltavien kanssa kutsutaan tutkijan subjektiiviseksi adekvaattiudeksi (Heikkinen & Syrjälä 2006, 153) tai arkiesiymmärrykseksi
(Latomaa 2008, 79). Sosiaalityössä taas työtapaa, jossa työntekijä tulkitsee
asiakkuutta omien kokemustensa kautta, sanotaan sosiaalisen taustan kehykseksi (Virtanen 1994, 98–99).
Hyödyllisyydestään huolimatta omakohtainen kokemus, subjektiivinen
adekvaattius tai arkiesiymmärrys tuovat omat ongelmansa, kuten vaikeuden olla analyyttinen sekä löytää ilmiön keskeiset piirteet tai sen olemus.
Hannele Palukka (2003, 41) pohtii omaan työhön liittyvän tutkimuksen
tekemisen haasteita: omasta työympäristöstä kerätty haastatteluaineisto
tuntui koostuvan itsestään selvyyksistä, jotka hän sivuutti kiinnostamattomana arkipuheena. Tutussa ympäristössä tutkija saattaakin kadottaa kykynsä
ihmetellä asioita ja asettaa kysymyksiä (Karisto 2008, 39–40). Vaarana on
myös tutkijan ja haastateltavien maailmoiden sekoittuminen, jolloin tutkija
kirjoittaakin omasta eikä haastateltavien elämästä ja kokemuksesta (Järventie 1993, 138).
Luonnollisesti tutkijalla ei aina ole omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen keskeisiä haasteita onkin, kuinka ulkopuolinen tutkija voi ymmärtää asioiden tai ilmiöiden olemuksen, pääsee sisälle
tutkittavien maailmaan tai voi tuoda heidän elämästään esiin jotain uutta,
merkityksellistä ja tärkeää (Granfelt 1998, 15–30; vrt. Beresford 2003, 4).
Tutkijat pohtivat, onko heidän mahdollista jakaa haastateltavien kanssa
mitään, jos heidän elämänsä ja maailmansa poikkeavat täysin toisistaan
(Järventie 1993, 138). Yhteisen kokemuksen puuttuminen vaikeuttaa erityisesti vaikeiden ja herkkien asioiden tutkimista. Tutkija voi kokea oman
ymmärtämättömyytensä jopa estävän haastateltavan maailman tavoittamista ja otteen saamista asioista (mt. 137). Päivikki Suojanen (1997, 156)
huomauttaa, ettei haastateltaviin ole edes mahdollista suhtautua vertaisina,
jos tutkija on erilainen ja erilaisessa asemassa kuin haastateltavat tai jos
hänen asenteissaan tutkittavaa ilmiötä kohtaan on jotain tiedostamatonta.
Samankaltaiset ennakkoasenteet voivat vaikuttaa sosiaalityössäkin (Virtanen 1994, 100).
Itse olen miettinyt, voinko ymmärtää täysin erilaisissa olosuhteissa elävän ja elämäntilanteessa olevan kuntoutujan maailmaa yhtään sen paremmin
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kuin tutkija, jolla ei ole lainkaan omakohtaista kokemusta mielenterveysongelmista. Eli kuinka lähellä tutkittavaa ongelmaa on oltava, jotta voi
sanoa ymmärtävänsä sitä kokemuksensa perusteella? On muistettava myös
se, että yksilöt kokevat samat asiat ja tilanteet eri tavoilla. Pelkkä mielenterveysongelmiin tai kuntoutumiseen liittyvien asioiden kokeminen ei tee
kuntoutujasta tutkijaa, eikä kaikkien samankaltaisia asioita kokeneiden
kokemusten ymmärtäjää.
Tutkijan ja haastateltavan kokemusten, maailmoiden tai elämänhistorian
erilaisuus ei myöskään ole ehdoton ymmärtämisen este (Järventie 1993,
138; Suojanen 1997, 157; Granfelt 1998, 20). Tutkija voi käyttää itseään
työvälineenä rakentaessaan siltoja omien ja tutkittavien kokemusten välille. Kokemuksen tutkimisessa, erityisesti kenttätutkimuksessa ja aineiston
hankintavaiheessa, painotetaan tutkittavien kokemuksiin eläytymistä. Sillä
tarkoitetaan aitoa osallistumista, tutkittavien maailmassa elämistä tai jopa
”tutkimuskohteeseen rakastumista”. (Järventie 1993, 138; Gothóni 1997,
142; Karisto 2008, 41.)
Yksi tapa eläytyä ja ymmärtää on hyväksyä maailmoiden sekä kokemusten erilaisuus, mutta nähdä tunnekokemusten samankaltaisuus ja jaettavuus. Kaikesta huolimatta tunteet, kuten ahdistus, viha, masennus, raivo,
pelko, kauhu, avuttomuus ja epätoivo, voivat olla tuttuja ja yhteisiä. (Järventie 1993, 138.) Tutkijalla voi olla kokemusta erilaisuudesta ja Toiseudesta
sekä kyky ja halu asettua tai pyrkiä toisen sisään tai asemaan, mikä auttaa
Toiseuden ymmärtämisessä. Tällöin voidaan yltää ymmärtävään tutkimusotteeseen. (Suojanen 1997, 156.)
Eläytyminen ja ymmärtäminen on tärkeä osa kokemuksen tutkimusta,
mutta analyyttinen etäännyttäminen ja tulkitseminen on vähintään yhtä
tärkeää (Beresford 2003, 41; Karisto 2008, 41). Etäännyttäminen tarkoittaa tutkijan älyllistä kykyä irrottautua tunne-elämästään, jolloin hän lakkaa tuntemasta yhteenkuuluvuutta tutkimuksen kohteiden kanssa. Tällöin
tutkija tarkastelee asioita etääntyneestä intersubjektiivisesta terveenjärjen
näkökulmasta. (Gothóni 1997, 142.)
Kokemusten tutkimisessa on oleellista eläytymisen ja etäännyttämisen
välinen suhde (Karisto 2008, 39–42) tai kuten Irmeli Järventie ilmaisee
kosketuksen ja rajan periaate. Järventie liittää kosketuksen sosiaaliseen yhteisyyteen ja rajat erillisyyteen. Tutkijan on saavutettava kosketus, jotta hän
voi käyttää itseään, omaa toimintaansa ja psyykkisiä prosessejaan työvälineenä. Hänen on kuitenkin säilytettävä myös rajat oman maailmansa ja
haastateltavien maailmojen välillä. Tällöin tutkija voi erottaa sen, mikä kuuluu
hänen ja mikä taas haastateltavan maailmaan. (Järventie 1993, 177–178.)
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Samankaltaisia asioita kokeneen on luonnollisesti suhteellisen helppo
ymmärtää haastateltavia ja heidän maailmaansa, mutta vastaavasti etäännyttäminen on haasteellista. Lisäksi kokemuksen tutkimukselle ominainen
tunteenomainen suhtautuminen tutkimuskohteeseen, tutkijan subjektiivisuus, ennalta määrätyt tutkimusintressit ja ymmärtäminen vaikeuttavat
analyyttisen etäisyyden ottamista sekä tunteista eroon pääsemistä (Gothóni
1997, 143; Granfelt 1998, 28; Karisto 2008, 42). Asia näkyy selkeästi kuntoutujien kokemustutkimuksen kritiikissä. Tutkimustapaa on arvosteltu
subjektiivisuudesta, ennakkokäsityksistä ja neutraaliuden puuttumisesta
(ks. Rose 2009, 176).
Tutkijan on kyettävä liikkumaan eläytymisen ja etääntymisen välillä
lankeamatta sitoutuneisuuteen. Tarvitaan kokonaisvaltaista eläytymistä,
mutta myös irrottautumista ja kykyä eritellä asioita. (Gothóni 1997, 143.)
Lyhyesti sanottuna, jotta voisi oppia jotain, on päästävä sisään tutkittavien
elämään, mutta jollei säilytä etäisyyttä, ei tiedä mitä on oppinut (Pitt-Rivers
1971, xxiii–xxiii; ks. Karisto 2008, 41). Riitta Granfelt (1998, 23) kuvaa
samaa asiaa eli eläytymisen ja etäännyttämisen merkitystä: ”Tavoitteenani
on ollut ymmärtää naisten kertomuksia niin, että pysytyn tekemään niiden
pohjalta tulkintoja, jotka ovat mielekkäitä sekä aineistolähtöisyyden että
teoreettisen kiinnostavuuden näkökulmasta.”
Etäännyttämisen ongelmallisuus on yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa
laaja ja yleinen ilmiö. Yhteiskuntatieteilijä elää tutkimassaan kulttuurissa
ja ympäristössä, jolloin hän joutuu pohtimaan klassista ongelmaa: miten
etäännytän itseni kulttuuristani, kielestäni ja niiden merkityksestä (Helne
2002, 15). Toisaalta voi kysyä, pitääkö tai voiko niistä edes etääntyä. Tuula
Helne (2002, 15) jatkaa toteamalla, ettei tarkastelusta voi tulla objektiivista,
sillä siinä ovat aina mukana tutkijan oletukset ja osallisen näkökulma. Yhteiskuntatieteilijä on saman todellisuuden tuote, jota hän analysoi. Vastaava
ongelma on oman elämänmuodon antropologisessa tutkimuksessa (Suojanen 1997, 149–151) ja luonnollisesti autoetnografisessa tutkimuksessa.
Tutkimustapani erityisenä haasteena onkin juuri etäännyttäminen ja
analyyttisyys suhteessa kokemuksiini. Tavoittelin etäännyttävää ymmärrystä käymällä analyyttisesti läpi muistoja, dialogia, päiväkirjamerkintöjä
ja viestejä. Etäännyttävinä tekijöinä toimivat myös itsereflektio, dialogin
käyttäminen aineistona, kokemuksista kulunut aika sekä asioiden käsitteleminen asiakas-, hoito- ja psykoterapiasuhteissa, jotka tosin olivat samalla tutkimukseni kohde.
Eläytymiseen ja etäännyttämiseen liittyy muitakin haasteita. Tutkimuskohteeseen eläytyminen ei takaa ymmärtämistä eikä oppimista. Tutkija voi
56

vain kuvitella ymmärtäneensä. (Karisto 2008, 41.) Samassa tilanteessa
eläminen tai saman ilmiön kokeminen ei sekään ole itsestään selvä avain
ymmärtämiseen, koska tutkijan on tavoitettava kokemuksen merkitys toiselle ihmiselle (Granfelt 1998, 22). Ymmärtävän psykologian tutkimuksessa todetaankin, että oleellista on se, ymmärtääkö tutkija tutkittavan ilmaisun merkityksen (Latomaa 2008, 79). Toisaalta etäisyyden ottaminen
voi todellisuudessa olla kylmää piittaamattomuutta tutkittavista tai uskottelua siitä, että tutkija tietää totuuden tai on saavuttanut objektiivisen neutraaliuden (Karisto 2008, 41).
Haasteena on se, mistä tutkija voi tietää, onko hän ymmärtänyt jos yhteiset kokemukset tai kokemuksiin eläytyminen eivät takaa sitä (Granfelt
1998, 22; Karisto 2008, 41). On vain todettava, että tutkija on rajallinen
kirjoittajana sekä haastateltavien elämän, todellisuuden ja kokemusten
kuvaajana (Laitinen 2004, 90–91; Savukoski 2008, 73).
Ongelmaa voi kuitenkin yrittää ratkaista esimerkiksi purkamalla
tutkimusasetelman hierarkioita. Merja Laitinen lähetti haastateltaville tutkimusraportin käsikirjoituksen luettavaksi ja kommentoitavaksi (Laitinen
2004, 90–91). Marika Savukoski taas teki johtopäätökset kertomuksista
kuulematta haastateltavien kommentteja kahdesta syystä. Ensinnäkin hän
koki, ettei pysty koskaan saavuttamaan kertomusten lopullista totuutta ja
toiseksi hän halusi toimia tutkimuksensa asiantuntijana uppoamatta kommenttien tuomaan korjausten suohon. (Savukoski 2008, 73.) Hän luotti
myös siihen, että hänen oma kokemuksensa anoreksian sairastamisesta ja
siitä selviytymisestä tuo ymmärrystä ja aitoa myötäelämistä tutkittavien
kokemuksiin ja helpottaa kokonaiskuvan luomista sairastuneiden maailmasta (mt. 253–254).
Toisaalta tutkija voi pyytää haastateltavia arvioimaan käsityksiään ja
täydentämään sekä syventämään niitä kokemusperäisellä tiedolla ja ymmärryksellä jo haastattelutilanteessa (Granfelt 1998, 21–23, 32). Riitta
Granfelt (1998, 23) toteaa: ”En voi mitenkään väittää ymmärtäväni, miltä
elämä kadulla, laitoksissa ja asuntoloissa todella tuntuu. Sen sijaan kahdenkeskisissä haastatteluissa minulla on ollut mahdollisuus kysyä naisilta
olettamuksieni ja kuvitelmieni osuvuutta.”
On myös huomattava, että tulkinnat haastateltavien kertomuksista eivät
välttämättä sijoitu selkeästi tutkijan eivätkä haastateltavien maailmaan,
vaan ne ovat tulosta kahden maailman kohtaamisesta ja niiden välillä liikkumisesta. Tutkija voi vain pyrkiä muodostamaan parhaan mahdollisen
tulkinnan oman elämänkokemuksensa ja teoreettisen tiedon pohjalta. (Jähi
2004, 82.)
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Kokemustutkimuksessa keskeiset asiat, eläytyminen ja etääntyminen,
kosketus ja rajat, konkretisoituvat siinä kuinka hyvin tutkija onnistuu synnyttämään elävää tekstiä. Tekstiä, joka havahduttaa ja tuo oivalluksia.
Havahtuessaan lukija löytää tekstistä jotain omakohtaista, samaa ja yhtäläistä, mutta myös eroavuuksia. Tutkijan tehtävänä on tunnistaa ja tuottaa
ne yksityiskohdat, jotka havahduttavat kuulijoita. Kuitenkin tutkijat usein
”tappavat tekstinsä tieteellä”, jolloin sanoma latistuu, hukkuu tieteellisyyteen ja hienolta kuulostavaan, mutta tyhjään esitykseen, jossa ei lopultakaan sanota oikeastaan mitään. (Eräsaari 1995a, 119–121; Patton 2002,
547–548.)

3.5 Eettiset kysymykset
Kokemustutkimusta koskevat luonnollisesti tutkimustoiminnan yleiset
eettiset säännöt. Niiden lisäksi ihmistieteissä on omat tutkimuseettiset kysymyksensä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 19; Välimäki & Holopainen 2000,
152–153.) Mielenterveysongelmien tutkimisen etiikkaan liittyy vielä erityisiä piirteitä, koska psyykkinen sairaus voi vaikuttaa yksilön ajatteluun,
toimintaan ja keskittymiskykyyn. Tutkimukseni kuuluu vaikeista ja aroista
aiheista tehtyihin tutkimuksiin. Esimerkiksi mielenterveysongelmien,
kuntoutumisen, seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja kodittomuuden
tutkiminen vaatii tutkijalta erityistä herkkyyttä ja eettisyyttä (Granfelt 1998;
Laitinen 2004, 51).
Kokemusten tutkiminen herättää tutkijoissa hyvin paljon eettistä pohdintaa (Kuusisto-Arponen 2007, 231). Esimerkiksi Tarja Pösö (2004, 36)
kysyy millä oikeudella hän esittää haastattelukysymyksiä, tarjoaa läsnäoloa, puhuu toisten kokemuksista tai tuo henkilökohtaisesti kerrottuja tarinoita tuntemattomien luettavaksi. Anna Kulmala (2006, 79) kyseenalaistaa
tutkijan oikeuden tunkeutua toisen kokemuksiin ja uskoa ymmärtävänsä
niitä. Irmeli Järventie (1993, 137) taas kuvaa kokeneensa itsensä hutkijaksi ja metsäkoneen rautakouraksi, joka ei omasta ymmärtämättömyydestään
johtuen saa otetta mistään, vaan päinvastoin hajottaa kaiken hauraasti rakentuneen, joka muodostaa haastateltujen elämän.
Vaikeita asioita tutkittaessa tutkijan onkin erityisen tärkeää miettiä,
mitä psyykkisiä seurauksia haastattelusta voi olla. Rita Jähi (2004, 83)
pohtii: ”Voisiko käydä niin, että minä tutkimuksenteon tuomalla oikeutuksella pengon tuskallisia kokemuksia ja sitten jätän haastateltavat selviytymään tilanteesta kuten parhaiten taitavat?” Ehdoton edellytys onkin se,
58

ettei tutkimukseen osallistuminen koskaan saa vahingoittaa tutkittavia
millään tavalla (Kokko 2004, 144).
Toisaalta tutkijan on kunnioitettava haastateltavien päätöstä osallistua
tai olla osallistumatta tutkimukseen ja luotettava siihen, että aikuinen osaa
arvioida oman jaksamisensa sekä tilanteensa (Jähi 2004, 83–84). Marika
Savukoski (2008, 241) toteaa, ettei joutunut arvioimaan anoreksiaa sairastavien haastateltaviensa emotionaalista tilaa eikä heidän kypsyyttään,
koska he tekivät sen itse. Osa perui haastattelun ja osallistujat osasivat
käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan puhumalla. Kokemusten rankkuudesta
huolimatta haastatteluissa voi kehittyä luottamuksen ilmapiiri (Jähi 2004,
71; Laitinen 2009, 229), ja haastateltavat voivat kokea sen yhtä aikaa sekä
myönteisenä että vaikeana tilanteena (Jähi 2004, 71).
Omien kokemusten tutkimisessa on taas pohdittava, onko minulla oikeus
vahingoittaa itseäni ja läheisiäni. Mietin asiaa ja rajojen vetämistä jo tehdessäni lisensiaatintutkimustani sekä myöhemmin päättäessäni mitä kerron
julkisesti haastatteluissa sekä koulutus- ja luentotilanteissa. Esimerkiksi
jos arvostelen saamaani hoitoa tai kuntoutusta, vaikuttaako se kielteisesti
jonkun hoitomotivaatioon vai saako joku tarinastani tukea omille ponnisteluilleen kohti terveempää elämää.
Toisaalta vaikeiden ja kipeiden asioiden käsitteleminen on tärkeää.
Niistä halutaan puhua, ja ihmiset pitävät tiedon tuottamista erittäin merkityksellisenä. (Laitinen 2009, 229.) Salome Tuomaalan haastateltu totesi,
että vaikeus parantua abortin tekemisen aiheuttamista haavoista johtui
osittain läheisten kyvyttömyydestä puhua siitä. Suru ja kipu saattaa siis
liittyä salaisuuden kantamiseen tai yhteisten sanojen puuttumiseen. (Tuomaala 2004, 159–160.) Rita Jähin tutkimuksessa moni haastatelluista halusi nimenomaan kertoa, millaista on kasvaa psyykkisesti sairastuneen vanhemman lapsena ja näin auttaa samankaltaisessa tilanteessa eläviä (Jähi
2004, 70). Toki tutkijakin voi haluta antaa haastateltaville mahdollisuuden
puhua ja kertoa kokemuksistaan (Savukoski 2008, 241).
Tutkija on moraalinen toimija, joten hänellä on vastuu tiedon tuottamisesta. Varsinkin herkkää ja arvolatautunutta ilmiötä tutkittaessa tutkija
ottaa väistämättä kantaa vallitseviin olosuhteisiin tai tutkimaansa ilmiöön,
joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tämä ei ole ristiriidassa tutkimuksen tiedon
intressien kanssa, mikäli tutkimustulokset ovat reflektiivisiä ja perusteltuja.
(Laitinen 2004, 320.)
Sosiaalityön ja sen tutkimuksen sekä kuntoutujien kokemustutkimuksen tavoitteena pidetään juuri vaikuttamista ja tiedottamista sekä heikommassa asemassa olevien elämän todellisuuden näkyväksi tekemistä
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(Pohjola 1994, 189; Granfelt 1998, 18–19; Beresford 2003, 40; Rissanen
2007, 188; Savukoski 2008, 255). Tutkija voi antaa äänen yksilölle tai instituutiolle (Pösö 2004, 36) ja luoda kertomuksen toisen ihmisen elämästä,
ajatuksista, hädästä, vihasta, tuskasta ja masennuksesta (Järventie 1993,
182). On toki mahdollista, että tutkimusta ja tietoa luetaan tai tulkitaan
väärin, käytetään haastateltavia vastaan (Pösö 2004, 36; Laitinen 2004,
321) tai tutkija tuottaa tirkistelyn tarvetta tyydyttävää sosiaalipornoa (Laitinen 2004, 87). Tästä huolimatta tarvitaan heitä, jotka puhuvat toisten
puolesta, koska kaikilla todella vaikeissa tilanteissa elävillä ei aina ole
mahdollisuutta, eikä voimia puhua omasta puolestaan (Granfelt 1998, 18).
Kokemustutkimuksen etiikkaan kuuluu se, että tutkija antaa asian
mukaista tietoa tutkimuksesta ja varmistaa, ettei hän käytä hyväksi haastateltavien elämäntilanteesta johtuvaa tarvetta puhua. Haastateltavien on
saatava päättää, millaista ja kuinka syvällistä tietoa he antavat itsestään tai
kokemuksistaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 20; Välimäki & Holopainen
2000, 170.) Varsinkin arkoja aiheita tutkittaessa luottamuksellisuus on
tärkeää. Se tarkoittaa aineiston keräämistä nimettömästi, sen pysymistä
salaisena ja tulosten raportoimista niin, ettei haastateltavia voi tunnistaa
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 20; Välimäki & Holopainen 2000, 170). Ilman
tällaista luottamuksellisuutta haastateltavien saaminen olisi vaikeaa ja jopa
mahdotonta. Tutkimusetiikka koskee myös vallankäyttöä, tutkijan toimintaa ammatti-ihmisenä, tutkimuksen laillisuutta, rahoitusta ja sponsorointia
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 20).

3.6 Tutkijan rooli
Tutkiessani omia kokemuksiani roolini tutkijana sekoittuu rooliini tutkittavana ja tutkimuksesta näytää väistämättä tulevan subjektiivinen. Tälläinen
henkilökohtainen ulottuvuus kuuluu joka tapauksessa laadulliseen tutkimukseen. Nykyään myönnetään, että tutkimuksesta tulee tekijänsä näköinen. (Heikkinen & Syrjälä 2006, 145; Kuusisto-Arponen 2007, 238.) Se ei
kuitenkaan tarkoita tieteellisten eikä tutkimuseettisten periaatteiden hylkäämistä, päinvastoin (Kuusisto-Arponen 2007, 238). Tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen edellyttää kuitenkin sitä, että tutkija raportoi omakohtaisuuden vaikutuksen tutkimusprosessiin ja -tuloksiin (Oinas 2004, 218).
Tutkija voi käyttää omia kokemuksiaan ja haastattelujen aikana syntyneitä tunteita, reaktioita ja ajatuksia tutkimusaineistona, lisäämässä ymmärrystä tutkimusaiheesta tai tuottaa uutta tietoa analysoimalla niitä. Oman
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elämän ja kokemuksen reflektoiminen taas voi auttaa saamaan kosketuksen ilmiöön tai ymmärtämään haastatteluaineistoa (Jähi 2004, 69, 76–77).
Tämä prosessi voi kuitenkin olla tutkijalle hyvinkin vaikea ja tuskallinen,
kuten Irmeli Järventie (1993, 105–176) kuvailee.
Itsereflektiolla, omien tunteiden ja tutkimusprosessin aikana tehtyjen
valintojen arvioimisella on monenlaista merkitystä. Se voi lisätä tutkijan
ymmärrystä hänen ja haastateltavien välisestä erilaisuudesta sekä sen merkityksestä. Toiseksi omien tiedostamattomien asenteiden havaitseminen ja
tunnistaminen voi parantaa itsetuntoa tutkijana, vahvistaa kykyä kunnioittaa ja tukea toisia (Suojanen 1997, 156–157; Savukoski 2008, 244), auttaa
kehittymään, kasvamaan sekä jaksamaan tutkijana (Granfelt 2009, 166).
Lisäksi tutkimuksen teoreettisia välineitä voi käyttää oman elämänsä ymmärtämisen välineenä (Jähi 2004, 77).
Johannes Fabian kuvaa etnologin ajattelua, aktiivisuutta ja hänet itsensä
paljastavaa reflektiivisyyttä. Hän kutsuu tätä hermeneuttista etäisyyttä
vaativaa reflektiivisyyttä itsereflektioksi. Peilikuva (reflection) taas tarkoittaa objektiivista kuvaa tai heijastusta, jossa subjektiivisuus peittyy.
(Fabian 1983, 90.)
Tutkijan itsereflektio ja aseman selventäminen on välttämätöntä, mutta
tämä pohdinta voi mennä liian pitkälle esimerkiksi tavalla joka vaikuttaa
itserakkaudelta (Karisto 2008, 43). Tutkimusraportissa ei ole tarpeen kirjoittaa tutkijan kokemuksiin ja elämään liittyvistä asioista enempää kuin
tutkimus vaatii. Yleensä tutkimuksen tavoitteena ei ole tarkastella tutkijan
suhdetta tutkittavaan ilmiöön. (mt. 43; Granfelt 2009, 166.) Parhaimmillaan pohdinnoista voi muotoutua syvällistä ja kiinnostavaa itsetutkiskelua.
Ja tutkijan henkilökohtaisten ominaisuuksien, elämänhistorian tai yhteiskunnallisen aseman merkityksen tarkastelusta voi tulla yksi tutkimuksen
juonista. (Juhila 2002, 212–213.) Joskus taas voi olla paikallaan korostaa
haastateltavien ääntä ja tarinaa sekä häivyttää omia kokemuksia tekstistä
(Savukoski 2008, 244).
Tutkijan roolin haasteet

Tutkijan roolin haasteet vaihtelevat tutkimustavasta riippuen. Autoetnografisessa otteessa tutkijaa voi kuvailla taiteilijan ja tieteen tekijän yhdistelmäksi. Hän kirjoittaa henkilökohtaisista kokemuksista päiväkirjaan tai
elämäkertatekstiin. Tutkijan roolissa hän tarkastelee ja analysoi kirjottamaansa
aineistoa. (Ellis & Bochner 2000, 737–742, Patton 2002, 84–86.) Tutkija ja
tutkimuksen kohde on sama, jolloin tutkijan on pohdittava tutkimuksen
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ehtoja ja erityisesti sitä, kuinka itsensä voi etäännyttää itsestään. Erityisen
haasteen tuo herkän ja henkilökohtaisen aiheen, psyykkisen sairauden, tutkiminen.
Toimintatutkimuksessa tutkijan roolin ristiriitaisuus lähtee tutkimuksen
tavoitteista (Kuula 1999, 116–142). Siinä suuntaudutaan käytäntöihin,
muutokseen ja tutkittavien osallistumiseen (mt. 10), joten keskeinen ristiriita on, missä määrin tutkijan pitää tai hän saa aktiivisesti vaikuttaa prosessin kulkuun (mt. 116). Kokemuksia tutkiessaan tutkija voi muutoinkin
joutua pohtimaan omaa rooliaan tiedottajana, asioihin vaikuttajana tai
neuvojen antajana. Esimerkiksi Seija Kokon mielestä hänen oli perusteltua
kysyä haastateltavan kielteisistä hoitokokemuksista ja siitä, oliko haastateltava puhunut asiasta hoitajan kanssa ja neuvoa ottamaan asia puheeksi.
Tutkijan on päätettävä myös siitä, kuinka suhtautua haastateltavien tunteen
ilmaisuihin. Seija Kokko toteaa, että hänestä oli eettisesti oikein ja inhimillistä antaa aikaa haastateltavien itkulle ja reagoida siihen. (Kokko 2004,
146.)
Tutkijan on varauduttava siihen, mitä ”toisten asioihin sekaantuminen”
tarkoittaa tunnetasolla ja eettisesti (Gothóni 1997, 142). Merja Laitinen
(2004, 12) toteaa seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa tutkimuksessaan, että ”vaikka aihe on ollut kiinnostava ja mielenkiintoinen, se on ollut
monin kohdin ahdistava, raskas ja pelottavakin. Olen kuunnellut mieltä
järkyttäviä ja traumaattisia elämänkokemuksia, jota ei toivoisi kenenkään
joutuvan kokemaan. – – Heidän kertomansa episodit ovat jääneet lähtemättömästi mieleeni. Aina välillä olen tuntenut syyllisyyttä omasta hyvästä ja turvallisesta lapsuudesta. Olen ollut surullinen ja vihainen.”
Tapaustutkimuksessa tutkijan on päätettävä tekeekö hän tutkimusta
paikallisista ihmisistä, heidän kanssaan vai heitä varten. Tällöin tutkijan
aseman akateeminen toiseus ja ulkopuolisuus nousevat esiin jo tutkimusasetelmassa ja tutkimusmetodia valittaessa. (Kuusisto-Arponen 2007,
232.) Päivikki Suojanen liittää tutkijan toiseuteen ja ulkopuolisuuteen käsitteiden valinnan ja ennakko-oletukset (Suojanen 1997, 154). Ulkopuolisuuden tuomat rajoitukset, ehdot sekä vallankäytön mahdollisuus ovat osa
tutkijan roolia. Tutkijan on mietittävä sitä, kuinka todellisia hänen kokemuksensa kanssakäymisen kokonaisvaltaisuudesta, syvällisyydestä, rehellisyydestä ja dialogin merkityksellisyydestä ovat. (Nisula 1997, 170–174.)
Tutkijan on otettava huomioon mahdollisuus, että haastateltavat luovat
elämästään ideaalityyppejä. Tällöin he eivät kerro todellisista kokemuksistaan, vaan esimerkiksi siitä millaista kuntoutujan elämän heidän mielestään kuuluu olla. Tosin ideaalityypitkin kertovat jotain todellisuudesta ja
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niissä on elementtejä kertojan maailmasta. Tutkija ei siis saa mitätöidä
kertomusta vetoamalla objektiivisuuteen. Hänen tehtävänään on yrittää
ymmärtää, mitä tarina kertoo todellisuudesta. (Lalive d’Epinay 1995, 49–
50.) Konstruktivistisesta viitekehyksestä asia ilmaistaan toteamalla, että
sanat eivät johdata tutkijaa ihmisten sisäisiin mieliin, vaan ne kertovat kulttuurisesti vakiintuneista sisäisen maailman- ja puhumisentavoista (Juhila
2002, 174).
Vuorovaikutteisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaikutus ja luottamus vaikuttavat tutkijan rooliin. Tutkijalta edellytetään
aitoa sitoutumista tutkimukseen, kiinnostuneisuutta tutkimusaiheesta sekä
sitä, että hän antaa itsensä tutkimuksen käyttöön. Tämä muuttaa haastateltavien suhdetta tutkimusprosessiin. He kiinnittyvät siihen, koska eivät ole,
eikä heitä pidetä tutkimuksen objekteina, ”koekaniineina”, vaan aktiivisina
toimijoina, tietämisen subjekteina. Haastateltavien tai kanssatutkijoiden
rooli on tutkimuksen toteuttamisen kannalta ensiarvoinen, sillä kuten
Merja Laitinen toteaa, ilman haastateltavia tutkimusta ei olisi. (Laitinen
2004, 70.)
Vuorovaikutuksen vastavuoroisuudesta seuraa se, että haastateltavat voivat esittää tutkijalle henkilökohtaisia lapsuuteen, opintoihin, perhesuhteisiin
tai elämän arvoihin liittyviä kysymyksiä. Tämä voi yllättää, hätkähdyttää,
pelottaa tai tuntua asialta, joka ei kuulu tutkimusprosessiin. (Laitinen 2004,
70–71.) Haastattelut voivat vaikuttaa tutkijan tunteisiin, joskus yllättävänkin
voimakkaasti. Vaikka tutkija suhtautuisi avoimesti ja ennakkoluulottomasti haastateltuihin ja uskoisi oman elämänkokemuksensa perusteella kokeneensa jo paljon, voi tarinoiden rajuus yllättää (Savukoski 2008, 243–244).
Etnografi Päivikki Suojanen pohti tutkijan roolia tutkiessaan LänsiSuomen rukoilevaisuutta yhtä aikaa sekä sisäryhmäläisenä että tutkijana.
Sisäryhmäläisyys johtui siitä, että hänen isänsä oli ollut liikkeen johtaja.
Osa haastateltavista hahmotti Suojasen isänsä kaltaiseksi sielunhoitajaksi
ja kertoi omia asioitaan tai niin sanottua likaisia juttuja uskonnollisen yhteisöelämän ulkopuoleltakin. Suojanen koki nämä haastattelut raskaiksi ja
keskeytti usein nauhoittamisen. Toisaalta rooliasetelma tuotti materiaalia,
jota ulkopuolinen tutkija ei olisi saanut kerättyä. (Suojanen 1997, 150–151)
Kuntoutujien kokemustutkimuksessa kokemusarvioijan rooliin vaikuttaa tutkimustoimintaan osallistumisen lähtökohdat ja motiivit. Ne voivat
olla henkilökohtaisia, omakohtaisiin kokemuksiin ja kuntoutumiseen liittyviä syitä, kuten tarve löytää omille kokemuksille merkitys, identiteetin etsiminen ja pohtiminen, halu keskustella mielenterveydestä, henkilökohtainen
ja kollektiivinen voimaantuminen (Wallcraft & Nettle 2009, 2–3), omien
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taitojen kehittäminen, työllistyminen, toisten tapaaminen, taloudellinen hyöty
(Faulkner 2009, 17–18) tai halu auttaa toisia samaa kokeneita (Wallcraft &
Nettle 2009, 2–3). Tutkimus- ja arviointitoimintaan osallistuminen liittyy usein
haluun kehittää palveluja ja hoitojärjestelmää (Faulkner 2009, 17; Wallcraft
& Nettle 2009, 3) tai kiitollisuuteen saadusta avusta (Faulkner 2009, 17).
Tutkimushaastatteluihin osallistumisen tavoitteet ja motiivit ovat samankaltaisia. Esimerkiksi moni lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetty toivoo,
että vastaavassa tilanteessa olevat rohkaistuisivat hakemaan apua ja käsittelemään kokemuksiaan aiemmin kuin he itse olivat tehneet. He olivat
huolissaan niistä seksuaalisesti hyväksikäytetyistä lapsista ja nuorista,
jotka ovat yksin kokemustensa kanssa. (Laitinen 2004, 266.)
Tutkijan roolin ominaisuudet kokemustutkimuksessa ja perinteisessä
akateemisessa tutkimuksessa konkretisoituvat siinä, kuinka uskontotieteilijä René Gothóni tiivisti kromosomitutkimuksen ja pyhän Athosvuoren
pyhiinvaeltajien parissa tekemänsä tutkimuksen eron: ”Minusta ei voi tulla
kromosomia, mutta minusta tuli pyhiinvaeltaja.” (Gothóni 1997, 142).
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4 Psyykkinen sairastuminen 		
ja potilaan identiteetti
Aloitan luvun tarkastelemalla psyykkistä sairastumista, sen taustaa, syitä, sairastamista kokemuksena sekä sitä, miten itse sairastuminen, sairauden selitysmallit, diagnoosin saaminen ja sairaalahoidossa oleminen vaikuttivat identiteettiin. Toisin sanoen pohdin sitä, miten ja miksi omaksuin potilaan identiteetin.
Tarkastelen identiteetin eri osa-alueita eli subjektiivista, ammatti- ja
ryhmäidentiteettiä (Mäenpää 1995, 53; Vilkko-Riihelä 1999, 733), koska
sairastuminen vaikuttaa elämään kokonaisvaltaisesti. Tämän lisäksi käsittelen identiteettiin kuuluvia yksilön sisäisiä ominaisuuksia, joita ovat tietoisuus omasta olemassaolosta, kyvyistä, sukupuolesta, fyysisistä ja psyykkisistä
ominaisuuksista, persoonallisuuden piirteistä, voimavaroista, rajoituksista,
kehittymismahdollisuuksista ja ihanteista sekä identiteetin sosiaalista puolta
eli sosiaalista asemaa, ryhmien jäsenyyksiä, ”leimoja”, työtä, kasvuympäristöä ja kulttuuria.
Analysoin identiteettiin liittyviä kokemuksia erityisesti muuttumisen
näkökulmasta, sillä muutokset ja identiteettiristiriidat kuuluivat kiinteästi
sairastumiseen ja kuntoutumiseen. Tällöin identiteetti hahmottuu moninaiseksi, pirstaleiseksi, erilaistuneeksi ja muuttuvaksi, kuten konstruktiivisissa ja postmoderneissa identiteettikäsityksissä esitetään (Hall 1999, 23;
Hänninen 2000, 40–43; Juuti 2001, 211; Heikkinen 2007, 145). Olen tulkinnut ja tulkitsen itseäni ja identiteettiprosesseja kertomusten kautta. Näin
ollen tämä tutkimus on kuvaus eletyistä ja kerrotusta tarinoista.

4.1 Sairastumisen tausta ja syyt
Psyykkinen sairastuminen oli kymmeniä vuosia kestänyt prosessi, joka ilmeni
eri tavoilla eri elämänvaiheissa. Yläasteikäisenä oireilu tarkoitti syömishäiriötä, opiskeluaikana jännittämistä ja sosiaalisia pelkoja, sosiaalityön
tekijänä työskennellessäni väsymystä, täydellistä uupumista sekä pakkooireita. Tulkitsen kuitenkin vuonna 1994 tapahtuneen romahduksen ja
toimintakyvyn menettämisen varsinaiseksi sairastumisen alkukohdaksi.
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Aloitin dialogin Susanna Hyvärin kanssa kuvaamalla sairastumisen syitä
ja identiteetin kehittymisen haasteita nuoruudessani.
Päivi: Sairastumisen tarinani alkoi peruskoulun yläasteella anorektistyyppisellä syömishäiriöllä sekä koulunkäyntivaikeuksilla, jotka aikuisiällä todettiin hahmotus- ja lukihäiriöiksi. Häiriöt vaikeuttivat koulunkäyntiä, lisäsivät alemmuuden tunnetta ja aiheuttivat häpeää. Ajattelin,
että minun täytyy olla todella tyhmä, koska en pysty oppimaan kertotaulua ja minun on vaikea hahmottaa kellonaikoja. Fyysisiä oireita
kuten oksentelemista ja pahoinvointia tutkittiin sairaaloissa ja terveyskeskuksessa, mutta alkavaa astmaa lukuun ottamatta mitään elimellistä
syytä tai vikaa ei löydetty. Mielestäni minut olisi pitänyt ohjata jo silloin
psykiatriseen hoitoon, mutta sinnittelin kouluajan läpi peläten paljastuvani tyhmäksi varsinkin matematiikan tunneilla.
Olin arka ja hiljainen. Minun oli vaikea löytää ystäviä ja luottaa
ihmisiin. Tämä johtui paljolti koulunkäyntini repaleisuudesta, kun menin
seitsemännelle luokalle, menin kuudenteen kouluun.
Susanna: Voisiko sairastumisen tarinan lähtökohdat jäsentyä toisella
tavalla? Esimerkiksi koulunkäynnin repaleisuus ei oikein avaudu. Mistä
koulun vaihtaminen johtui? Arkuus ja hiljaisuus sekä vaikeus löytää
ystäviä tuntuvat aika ymmärrettäviltä, jos olet joutunut jatkuvasti sopeutumaan uuteen luokkaan ja uusiin koulutovereihin.
Päivi: Koulunkäyntini repaleisuus johtui osittain kotipaikan muutoksista eli isän työ vei paikkakunnalta toiselle. Toisaalta luokkatoverit vaihtuivat, kun piti siirtyä koulusta toiseen kuten ala-asteelta yläasteelle.
En nimittäin ollut mahtunut alueeni kouluun.
Susanna: Tämä on siis kuvaus siitä missä on psyykkisen sairautesi
kroonistumisen juuret. Onko anoreksia ja koulunkäyntivaikeudet siis
oireita jostain paljon vaikeammasta ja pitempikestoisesta sairastumisesta, jota tässä kohtaa käsittelyä ennakoit? Sairastamisen tarina saa
lähtökohdaksi ja kontekstiksi sairauden oireet tai myöhemmin tunnistetut häiriöt.
Päivi: Mielestäni näin on. Psyykkinen oireiluni oli hätähuuto. Katsokaa
ja huomatkaa, etten voi hyvin. En ymmärtänyt itse, missä vika on ja mitä
voisin tehdä. Tunsin itseni väsyneeksi, ahdistuneeksi ja masentuneeksi
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ilman selkeää syytä. Jos huutooni ja hätääni olisi vastattu, tulevaisuuteni olisi voinut muodostua toisenlaiseksi. Mielestäni sairauteni juuret
ja identiteettini kehittymisen vaikeudet alkoivat juuri tästä.
Tulkitsimme syömishäiriön, nuoruusaikaisen masennuksen ja ahdistuksen
myöhemmän vakavan psyykkisen sairastumiseni alkuvaiheiksi, jonkinlaisiksi ennakko-oireiksi. Näistä kokemuksista alkoi rakentua tuleva potilaan sekä myöhempi kuntoutujan ja ammattilaisen identiteettini.
Edellä olevassa dialogissa konkretisoituu käsitys siitä, että lapsuuden
kokemusten ymmärtäminen voi auttaa nuorta suhtautumaan itseensä, ympäristöönsä (Salo & Tuunainen 1996, 141) ja menneisyyteensä uudella tavalla sekä toisaalta, että yksilöityminen ja itsenäistyminen edellyttää aikaa,
tukea ja voimavaroja (Almqvist 2000, 22). Nuoruuden kriisivaiheen räiskyvyys ja tuen tarve liitetään lapsuuden vaikeuksien suuruuteen (Salo &
Tuunainen 1996, 141; Almqvist 2000, 22). Vaikeudet, pettymykset ja lapsuudessa alkaneet ongelmat voivat seurata aikuisuuteen ja vaikuttaa huomattavasti elämään (Taipale 1998, 319). Onneksi nuoruuden kehitykseen
kuuluvaa ymmärtämisen, anteeksi antamisen ja omana itsenä tulevaisuuden kohtaamisen prosessia voi käydä läpi aikuisena esimerkiksi psykoterapian, hoidon, kuntoutuksen ja vertaistuen avulla, ja vaikeuksista on mahdollista selvitä.
Tärkeää oli oireista ja erityisesti hahmotushäiriöstä tekemäni määrittely.
Minäkuvaani ja itsetuntooni vaikuttivat käsitys tyhmyydestäni, alemmuudentunteeni sekä kokemukseni siitä, etten ole normaali. Susanna Hyvärin tulkinta on samansuuntainen. Hän toteaa, että oireiden rinnalla kuvaan tunteita ja määrittelen itseäni. Tämä vaikutti myöhempään sairastumiseeni ja
jaksamiseeni. Minulta puuttui vahva itsetunto, jota pidetään edellytyksenä
tasapainon, eheyden ja minuuden säilymiselle elämän paineissa (Mäenpää
1995, 53–54). Vaikeuksien toteaminen neuropsykologiseksi hahmotus
häiriöksi olisi määrittänyt identiteettiäni eri tavalla. Tein ongelmistani ja
vaikeuksistani vääriä päätelmiä, mutta kaikesta huolimatta päätin pyrkiä
yliopistoon – jollain ristiriitaisella ja paradoksaalisella tavalla sittenkin
luotin itseeni, kykyihini, taitoihini ja älykkyyteeni.
Lukioaika ei mennyt hyvin. Sain keskinkertaiset paperit. En viihtynyt
koulussa ja mietin muita vaihtoehtoja, mutta niitä ei kerta kaikkiaan
ollut. Niinpä raahustin lukion läpi väsyneenä ja poissa oloja tuli paljon. Alun perin haaveilin sairaanhoitajan urasta, mutta astmani vuoksi
en edes yrittänyt hakea koulutukseen. Toinen mielestäni realistinen
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vaihtoehto oli Tampereen yliopiston alempi korkeakoulututkinto. Koulutus lopetettiin ja minulle ehdotettiin yliopiston puolelle pyrkimistä.
Hain tosissani Tampereelle ja huvikseni Helsinkiin ja Turkuun. Pääsin
Tampereelle, mutta yllätyksekseni myös Helsinkiin, jossa aloitin sosiaali
politiikan opinnot vuonna 1986. Itsetunto-ongelmistani huolimatta päädyin pyrkimään yliopistoon, joten jollain tasolla uskoin ja luotin itseeni
ja kykyihini. (Dialogi 2008.)
Psyykkiset ongelmat ilmenevät usein opiskeluvaikeuksina tai opintojen
keskeyttämisinä. Ne vaikeuttivatkin koulunkäyntiä lukiossa, eivät yliopistoopintojani vaan päinvastoin opinnot sujuivat. Tulkitsen omaehtoisen ja
omatahtisen opiskelun sekä yliopiston vapaan ilmapiirin sopineen minulle.
Opiskeluaika meni suhteellisen hyvin. Opinnot toteutuivat pääasiassa
luentoina ja kirjatentteinä, jolloin sain opiskella omaa tahtiani ja itsekseni. Ryhmä- tai paritöitä sisältävät kurssit sijoitin opiskelun loppu
vaiheeseen, jolloin ihmissuhteiden solmiminen oli helpompaa. Toki
psyykkiset oireet aiheuttivat ylimääräistä ahdistusta kursseilla. Varsinkin kieliopinnot koin vaikeiksi, mutta selvisin niistä jotenkuten. Yliopiston ilmapiiri sopi minulle. Ei tarvinnut opetella ulkoa kaavoja. Sai
miettiä ja pohtia asioita monista eri näkökulmista. Kirjoittaminenkin
tuntui soveltuvan minulle. Itselleni soveltuva opiskelumuoto auttoi minua
eteenpäin. Toki psyykkiset oireeni aiheuttivat vaikeuksia ja ongelmia,
mutta selvisin niistä. (Dialogi 2008.)
Toisaalta sosiaalityön opintoihin kuuluvassa pienryhmäopiskelussa korostui vuorovaikutus ja keskustelut. Mielipiteiden ja tiedon jakaminen sekä
yhteys toisiin olivat jälkeenpäin ajateltuna opiskeluajan merkittävintä
antia. Opintojen sujumiseen vaikutti se, että pystyin hyödyntämään kokemuksiani. Seuraavassa lainauksessa kuvaan tiedon vaikutusta siihen, kuinka käsittelin psyykkisiä ongelmiani sekä kokemusten merkitystä tiedon
ymmärtämiseen.
Hyötyäkin sairaudestani oli. Psyykkisestä sairastamisesta ja terapioista sain materiaalia opintoihini. Kun aloin jotenkin ymmärtää itseäni,
aloin ymmärtää myös yhteiskuntaa, ja sitä kautta tieteitä: sosiaali
psykologiaa ja sosiologiaa. Opiskelu ja psykoterapia tukivat toisiaan.
Pystyin hyödyntämään kokemaani ja oppimaani. Ehkä tämä oli syy
siihen, että jaksoin opiskella ja kykenin opiskelemaan.
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Nuoruudessa opiskelijan identiteetti oli minulle tärkeä ja sen avulla
selvisin ja jaksoin elää elämääni eteenpäin. Ilman itselleni sopivaa
opiskelupaikkaa olisin todennäköisesti romahtanut ja sairastunut aikaisemmin, kun tapahtui. Terapioista ja hoidoista huolimatta identiteettini
ei kehittynyt riittävän vahvaksi nuoruudessani, joten siirryin aikuisuuteen hauraana ja herkkänä ja ammatti-identiteetiltäni epävarmana.
(Dialogi 2008.)
Psykologisten ja sosiaalipsykologisten käsitysten mukaan identiteetti
muotoutuu yleensä aikuisuuteen mennessä, mutta toisaalta läpi elämän tapahtuva muuttuminen mahdollistaa inhimillisen kasvun ja kehittymisen
vielä aikuisuudessakin (Mäenpää 1995, 53; Salo & Tuunainen 1996, 89).
Minuuteni hauraudesta ja psyykkisestä sairastumisesta huolimatta minulla
olisi siis mahdollisuus kasvaa ja eheytyä.
Sairauden selitysmallit

Olen kadottanut selitykset sairaudestani.
Äkkiä onkin niin tyhjää.
Enää ei ole turhia sanoja.
On vain syvä hiljaisuus.
(Päiväkirja 6.12.1994)
Psyykkisen sairauden luonteen sekä siihen liittyvän häpeän, leimautumisen, avuttomuuden, neuvottomuuden ja hämmentävyyden vuoksi, on tärkeä löytää syitä sairastumiselle (Romakkaniemi 2011, 144). Se voi vähentää
hämmennystä, vahvistaa omanarvontuntoa, tuntua vapauttavalta (Enäkoski
2002, 160; Romakkaniemi 2011, 144) ja vaikuttaa identiteettiin (Romakkaniemi 2011, 35–41, 117–125). Kuntoutumisprosessin aikana sairastumisen
syiden ja selitysten löytäminen taas voi auttaa jäsentämään kokemuksia ja
mahdollistaa niiden reflektoimisen (mt. 144).
Valmistuttuani valtiotieteellisestä tiedekunnasta työskentelin sosiaalityöntekijänä aikuissosiaalityössä. Tuolloin määrittelin oireeni työssä väsymiseksi ja ystävän kuoleman aiheuttamaksi kriisiksi. Työperäisen stressin
kuvaukset, kuten kiire, työnkuvan ja työnjaon muutokset, liiallinen vastuu
ja vaikeat päätökset (Romakkaniemi 2011, 121) kuvaavat kyllä silloisen
työpaikkani, sosiaalitoimiston arkea. Työuupumukseen liitetään myös omien
toimintatapojen ongelmallisuus, esimerkiksi liiallinen tunnollisuus, vastuun
kanto, kiltteys, suoruuden puute, pikkutarkkuus ja kyvyttömyys kieltäytyä
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ylimääräisistä työtehtävistä (Kangas 1999, 348; Enäkoski 2002, 156). Dialogissa kävimme läpi erityisesti työn sisältöä osaselityksenä sairastumiseeni.
Susanna: Yliopisto-opinnoista työelämään siirtyminen pahimpaan lamaaikaan on kriittinen vaihe. Sinulla oli ajatuksia ja näkemyksiä sosiaalityöstä, joita ei pystynyt toteuttamaan. Väsymys ja masennus olisi varmasti voinut seurata tällaista tilannetta ilman psyykkisiä ongelmiakin.
Hakeuduit ilmeisesti terapiaan kuitenkin jo paljon aikaisemmin alkaneiden oireiden takia. Pahensiko työtilanne psyykkistä oloa?
Päivi: Valmistuin 1992 laman keskelle työttömäksi. Jonkin ajan kuluttua sain ja tein sosiaalityöntekijän sijaisuuksia sosiaalitoimistoissa,
mikä osoittautui huonoksi ratkaisuksi. En jaksanut tehdä työtä. Ongelmana eivät olleet asiakkaat ja asiakassuhteet vaan se, etten pystynyt
työskentelemään niin kuin olisin halunnut ja minkä koin oikeaksi. Ei
ollut aikaa kuunnella, eikä voinut auttaa ihmisiä. Ajattelin, että sosiaali
työ olisi juuri ollut ihmisten kuuntelemista ja auttamista. Olin tutkinut
gradussani terapeuttista sosiaalityötä ja haaveilin terapiatyöstä, mutta
jatkuva kiire ja byrokratia väsyttivät ja masensivat.
Olin varmasti liian heikko ja hauras niin vaativaan työhön. Ehkä olisin jaksanut kauemmin vähemmän kuormittavassa työssä kuin sosiaalityö, mutta ehkä olisin sairastunut myöhemmin.
Jälkikäteen tulkitsen tilannetta hieman toisin, eikä työssä väsyminen saa
niin suurta merkitystä kuin aikaisemmin. Olisin sairastunut joka tapauksessa jossain elämän vaiheessa persoonallisuuteni hajanaisuuden, haurauden ja ongelmieni syvyyden vuoksi. En usko, että olisin voinut elää elämääni törmäämättä todellisuuteen. Tulkitsen siis sairastumiseni vaikeuksien
kasautumiseksi. Tämän näkemyksen mukaan yksilö kestää tietyn määrän
vaikeuksia särkymättä. Ylimäärä aiheuttaa maljan särkymisen eli psyykkisen sairastumisen. (Kangas 1999, 349–350.) Marianne Enäkoski (2002,
155–160) käyttää käsitettä selitysten ketju. Kaarina Kyyrönen (1995, 131)
kuvaa asiaa toteamalla sisäsyntyisten kriisien johtuvan usein joko identiteetin tai itsetunnon häiriöstä, jolloin ulkoinen tilanne voi toimia laukaisevana tekijänä.
Kriisien kasautuminen hahmottui myös Marjo Romakkaniemen (2011,
118) tutkimuksessa masennuksen laukaisijaksi. Kriisitilanteita olivat esimerkiksi rikoksen uhriksi joutuminen, taloudelliset vaikeudet, läheisten
sairastuminen tai kuolema. Kohdallani laukaiseva tekijä oli ystäväni kuolema.
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Susanna Hyväri teki saman tulkinnan ja kysyi millainen ystävyyssuhteemme oli.
Ystäväni oli aikoinaan ohjaajani harjoittelujaksollani A-klinikalla. Jakson jälkeen pidimme yhteyttä ja koin ystävyytemme tärkeänä ja antoisana.
Hänen kuolemansa tuli yllättäen ja odottamatta. (Dialogi 2008.)
Psyykkisiä sairauksia selitetään ja kuvataan muillakin, hyvin erilaisilla tavoilla. Skitsofreniasta puhutaan minän häiriönä (Pihlajarinne 1994, 21),
psykoosista todellisuudentajun häiriintymisenä tai terveen ja tasapainoisen
aikuisen identiteetin menettämisenä (Almqvist 2000, 277). Susanna Hyvärin (2001, 110) käyttämä käsite identiteettikriisi kuvaa psyykkisesti sairastuneen ongelmallista suhdetta itseen ja toisiin sekä minuutta ja maailmaa
koskevien käsitysten ja uskomusten ylläpitämisen vaikeutta tai jopa mahdottomuutta.
Psykologisessa ja psykodynaamisessa keskustelussa psyykkiset sairaudet liitetään lapsuuden kasvuoloihin (esim. Romakkaniemi 2011, 117),
vaikeisiin (Enäkoski 2002, 156) tai traumaattisiin tapahtumiin (esim. Savukoski 2008, 101–105). Sairastumisen syitä etsitään myös omaan ajatteluun ja tunteisiin liittyvistä ominaisuuksista, kuten liiallinen itsetarkkailu,
huoli tulevaisuudesta, keskittymiskyvyn puute, työn jatkuva ajattelu, ankaruus itseä kohtaan, ajatusten kiertäminen kehää ja heikko itsetunto (Enäkoski 2002, 156).
Yhteiskunnallisia, kulttuuriin ja luontoon liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi huono työllisyystilanne, yksinhuoltajien asema, vieraantuminen, yhteiskunnasta putoaminen, ihmisten välinpitämättömyys, kollektiivisuuden puute,
uskonnollinen kulttuuri, kova työmoraali sekä pimeiden talvikuukausien
aiheuttama masennus (Enäkoski 2002, 156–157). Psyykkiseen sairastumiseen vaikuttavina tekijöinä pidetään myös somaattista sairastamista,
ihmissuhdeongelmia, kriisejä, geneettisiä- ja perintötekijöitä (Enäkoski
2002, 160–161; Romakkaniemi 2011, 117–123).
Hahmotan sairastumiseni kokonaisvaltaisen mallin mukaan. Tällainen on psykoosin syntymistä ja sairauden uusiutumista selittävä psykopedagoginen malli, jota kutsutaan stressi–alttius tai stressi–haavoittuvuus -malliksi. Mallien lähtökohtana on sairastumisen syiden moninaisuus
ja monimutkaisuus sekä niin sanottujen sairaudelle herkistävien tai
altistavien tekijöiden sekä siltä suojaavien tekijöiden suhde. (KivinenRöyks 2001, 246–247; Lähteenlahti 2001, 174–175.) Sairaus siis tuli
pikkuhiljaa elämääni ja vaikutti siihen jo lapsuudessa ja nuoruudessa,
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mutta vuonna 1994 tapahtunut täydellinen romahdus ja toimintakyvyn
menettäminen olivat tulkintani mukaan varsinainen sairastumisen alkukohta.
Ystäväni äkillinen kuolema oli viimeinen pisara. Romahdin täysin. En
pystynyt nukkumaan, en syömään. En jaksanut mitään. Makasin vain
ahdistuneena. Hakeuduin kriisihoitoon mielenterveystoimistoon ja sieltä sain vihdoinkin tarvitsemaani apua. Kävin lähes päivittäin keskustelemassa hoitajan tai lääkärin kanssa. Minulle aloitettiin lievä rauhoittava psyykenlääkitys. (Dialogi 2008.)
Avohoito ei kuitenkaan riittänyt, ja minut lähetettiin terveyskeskuksen
vuodeosastolle. Siellä hoito painottui fyysiseen hoivaan ja huolenpitoon,
mikä olikin paikallaan valtavan väsymyksen sekä voimattomuuden vuoksi.
Vuodeosastolta sain lähetteen psykiatriseen sairaalaan. Tästä alkoi seitsemän
vuotta kestänyt sairaalakierteen kausi. Kuvasin dialogissa terveyskeskuksessa viettämääni aikaa:
Siinä vaiheessa olin niin väsynyt ja uuvuksissa, etten jaksanut syödä
lepäämättä, vaikka ruoka tuotiin vuoteeseen. Levottomuus ja ahdistus
eivät laimentuneet. Öisin hiippailin pitkin käytäviä, ja yöhoitaja saattoi
minut takaisin sänkyyn kerta toisensa jälkeen. (Dialogi 2008.)

4.2 Diagnoosin merkitys
Sain ensimmäisen diagnoosin ja jouduin psykiatriseen sairaalaan nuorena
aikuisena. Diagnoosi muutti identiteettiä konkreettisesti ja selkeästi (vrt.
Kulmala 2005, 287). Se teki minusta potilaan, mitä minun oli aluksi todella vaikea hyväksyä. Tämä on melko yleistä. Mielenterveysbarometrin
(2011, 4) mukaan kahden kuntoutujan kolmesta on vaikea hyväksyä saamansa diagnoosia.
Psykiatrisia diagnooseja kritisoidaan usein ja erilaisilla tavoilla. Ensinnäkin sanotaan, että diagnoosit voivat leimata, jolloin niistä on enemmän
haittaa kuin hyötyä (Lönnqvist 1999, 33). Toisaalta ne eivät selitä ihmisen
maailmankuvan vääristymistä eivätkä itsessään auta (Rauhala 1998, 136).
Kokemukseni pohjalta diagnoosien ongelma on se, että ne perustuvat oireiden ja puutteiden luokitteluun. Jälkeenpäin ajattelen, että olisi ollut hedelmäl72

lisempää arvioida vahvuuksiani ja voimavarojani. Tällöin hoidon ja kuntoutuksen olisi voinut rakentaa niiden hyödyntämisen, ei heikkouksieni,
varaan.
Elämäni muuttui, kun jouduin sairaalaan, sain ensimmäiset diagnoosit
ja minun oli pakko myöntää, että olin sairastunut psyykkisesti. En voinut
selittää olevani vain väsynyt liian vaativasta työstä tai masentunut ystävän
äkillisestä kuolemasta. Romahdus oli liian kokonaisvaltainen ja diagnoosi
tuntui muuttavan minut joksikin toiseksi, toisenlaiseksi ihmiseksi kuin
aikaisemmin.
Kuljen sairaalan käytävää edestakaisin.
Pelko huluksi tulemisesta lisääntyy lisääntymistään.
(Olenhan jo psykoottinen lääkärin mielestä).
Hoin pelkoani hulluksi tulemisesta jokaiselle,
joka vähänkin kuunteli.
Kunnes tajusin, ettei diagnoosi tee minusta
sen hullumpaa kuin jo olen.
(Päiväkirja 4.–5.6.1994)
Diagnoosilla oli myös positiivinen puolensa. Se antoi oikeuden olla sairas.
Kun väsymyksestäni tuli sairaus, minun ei tarvinnut kokea syyllisyyttä
sairauslomalla olemisesta, töiden laiminlyömisestä, laiskuudesta tai siitä,
etten jaksanut huolehtia asioista, enkä tehdä mitään. Kokemuksessani
näkyy Talcott Parsonsin ajatus siitä, että sairastunutta ei pidetä syyllisenä
sairauteensa, koska hänen ei oleteta sairastuneen tarkoituksella (Parsons
1951, 436–437, 440; 1964, 274–276; vrt. Bloch 1959/1995, 454; Kulmala
2005, 288).
Diagnooseille löytyy myös palvelujärjestelmään liittyviä syitä. Hoitoon
tai kuntoutukseen pääseminen tai psykoterapian maksajan saaminen edellyttää diagnoosia (Hacking 2013). Diagnoosi todellakin tuntui vaikuttavan
hoidon ja kuntoutuksen tarjoamiseen sekä niiden sisältöön. Masennus
diagnoosin aikana minuun ja hoitooni panostettiin, mutta valitettavasti se ei
tehonnut todelliseen sairauteeni. Myöhemmin tuntui, että joskus minuuteni
unohdettiin ja muutuin tapaukseksi.
Varsinkin ensimmäisellä sairaalahoitojaksolla kuntoutumiseen panostettiin. Hoitoani kuvattiin tehohoidoksi. Kävin psykologilla ja juttelin
omahoitajani kanssa, mutta se ei riittänyt. Vai enkö saanut riittävästi
tukea palattuani avohoitoon? (Dialogi 2008.)
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Joka tapauksessa diagnoosin saaminen vahvisti potilaan identiteettiä. Väsymyksestäni tuli ensin vaikea masennus, myöhemmin psykoosi, epävakaa
persoonallisuus, erilaistumaton skitsofrenia, tarkemmin määrittelemätön skitsofrenia, affektiivisen psykoosin jälkitila ja lopulta dissosiatiivinen
identiteettihäiriö. Pitkässä diagnoosien listassa ilmenee psykiatrisen diagnostiikan ongelmallisuus. Lääkärit ovat tulkinneet hyvin eri tavoilla oireitani ja diagnoosien kriteerejä.
Työni alkaessa vuonna 2007, aloitin psykodynaamisesti suuntautuneen
psykoterapian psykiatrin yksityisvastaanotolla aluksi kahden viikon
välein. Aluksi kartoitimme terapian mahdollisuuksia. Syksyllä 2007 terapian tiheys tiivistyi niin, että tapasimme kerran viikossa. Aloin saada
kosketusta itseeni ja tunteisiini, jotka olivat olleet hukassa. Terapian
alkuvaiheessa terapeutillani ja minulla heräsi epäilys skitsofrenia
diagnoosini paikkansapitävyydestä. En tuntenut enkä ollut tuntenut itseäni psykoottiseksi. Mielestäni ongelmani olivat jossain muualla.
Työsuhteeni päätyttyä vuoden 2009 joulukuussa, terapiani tiivistyi
entisestään, kaksi kertaa viikossa tapahtuvaksi. Vuoden 2010 keväällä
pyysin potilaspaperini minua hoitaneista sairaaloista. Terapeuttini ja
omat epäilykseni vahvistuivat. Vaikka minut oli diagnosoitu psykoottiseksi, hoitajien ja lääkäreiden merkinnöissä toistui ”ei avointa harhaisuutta” tai ”ei psykoottisuutta.” Samoihin aikoihin päätimme vähentää
lääkitystäni entisestään. (Dialogi 2008.)
Vuoden 2011 alussa psykiatrini tuli siihen tulokseen, että diagnoosini olikin dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Se oli hoidettavissa psykoterapian
keinoin ja ennusteeni oli hyvä. Tilanteessa konkretisoituu psykiatrisen
diagnostiikan haasteellisuus. Se on pitkälti oireiden ja käyttäytymisen luokittelemista. Lisäksi oireiden tulkinta vaihtelee historiallisesti (Johannisson 2012). Esimerkiksi skitsofrenian diagnostiset kriteerit ovat muuttuneet
vuosikymmenten aikana. Aikanaan Bleuler ei pitänyt harhaluuloja ja harhoja tärkeinä skitsofrenian oireina, mutta myöhemmin äänien kuuleminen
on ollut jopa diagnoosin edellytys, kunnes tätäkin käsitystä on taas alettu
kyseenalaistaa. (Hacking 2013.)
Dissosiatiivisen identiteettihäiriön diagnosoimisen erityinen haaste on
siinä, että se muistuttaa oireiltaan psykoosia, vaikka se ei ole psykoosi
sairaus. Lisäksi sitä sairastavan käytös voi olla samankaltaista kuin epä
vakaaseen persoonallisuuteen liittyvä lyhytjännitteinen ja irrationaalinen
käyttäytyminen. Näin ollen häiriö sekoitetaan usein skitsofreniaan, kaksi74

suuntaiseen mielialahäiriöön, depressiiviseen psykoosiin tai epävakaaseen
persoonallisuuteen. Erotusdiagnoosien tekeminen on tärkeää erityisesti
suhteessa niihin mielenterveydenhäiriöihin, joissa lääkehoito on keskeistä.
(Lauerma 2010, 304–307.) Diagnosoimisen hankaluutta lisää se, että potilaalla voi olla useita sairauksia tai liitännäissairauksia ja oireet voivat täyttää
erilaisten diagnoosien kriteerit (Hacking 2013).
Dissosiaatiohäiriöissä on olennaista todellisuudentajun säilyminen
mahdollisista harha-aistimuksista huolimatta. Minäkin pystyin kyseenalaistamaan kokemusteni todenperäisyyden, mikä samalla lisäsi hämmennystä. Dissosiaatiohäiriöt tarkoittavat kyvyttömyyttä yhdistää ajatukset,
tunteet ja muistot mielekkääksi kokonaisuudeksi, jolloin yksilön kyky
toimia tietoisena ja integroida kokemisen eri puolia heikentyy. Niitä pidetään sopeutumisreaktiona traumaan. (Lauerma 2010, 301–302, 307.)
On sumuinen ja usvainen olo.
Pää tuntuu vieraalta.
Ajatukset tulevat jostain kaukaa,
eivät minun sisältäni.
Minä itse – en missään, en mitään
(Päiväkirja kesä 1994)
Oikean diagnoosin saaminen vaikutti kuntoutumiseeni ja käsitykseen itsestäni (vrt. Parsons 1951, 438; Kulmala 2005, 286–287). Se toimi itsen
määrittelemisen apuna tai oikeastaan osana itseymmärrystä. Dissosiaatiohäiriön diagnosoiminen toi tunteen siitä, että vihdoinkin oireilleni löytyi
nimi. Oikean diagnoosin saaminen auttoi ymmärtämään ja selittämään
kokemiani ongelmia, oireita, käyttäytymistä ja kokemuksia, mikä tuntui
todella helpottavalta. Tunsin, että vihdoinkin minua ymmärretään ”virallisesti”, diagnostiikan tasolla.
Oikean diagnoosin tekeminen jo varhaisemmassa vaiheessa olisi ollut
tärkeää sekä itselleni että työntekijöille. Pidin itseäni vaikeana potilaana,
koska tunsin, ettei sairauteni, oireeni enkä varsinkaan minä itse tullut huomioon otetuksi niin kuin olisi ollut tarpeen. Diagnoosi olisi uskoakseni
ohjannut hoitoani ja helpottanut henkilökunnan suhtautumista sekä auttanut heitä ymmärtämään käytöstäni. Se olisi helpottanut keskustelua, ja
mahdollistanut monimutkaisen ilmiön pelkistymistä tiedoksi (Lönnqvist
1999, 33; vrt. Parsons 1951, 438; Kulmala 2005, 286). Paljolti väärästä
diagnoosista ja väärän tyyppisestä hoidosta seurasi sairauden pitkittyminen, sairaalakierre, itsetuhoisuus ja hankalaksi potilaaksi tai jopa toivotto75

maksi tapaukseksi määrittyminen. Kuitenkaan oikeakaan diagnoosi ei itsessään kuntouta eikä paranna. On löydettävä itselle soveltuva
kuntoutuspaikka, mikä ei ole helppoa varsinkaan pirstaleisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.
Kiertelin sairaaloissa ja osastoilla välillä paremmassa välillä huonommassa kunnossa. Olin harhainen, masentunut ja itsetuhoinen. Lääkkeiden yliannostuksen jälkeen hakeuduin monet kerrat vatsahuuhteluun
terveyskeskukseen. Sairaalassa käyttäytymiseni johti joskus lepositeisiin ja kymmenen vuorokautta kestäneeseen vierihoitoon asti. En varmasti ollut helppo potilas. (Dialogi 2008.)
Diagnoosin muuttuminen vuonna 2011 tarkoitti uudenlaisen identiteetin
sekä minuuden hakemista, löytämistä ja muodostumista. Kertoessani vääräksi osoittautuneesta skitsofreniadiagnoosista, moni on muistuttanut
minua siitä, että olen aikaisemmin tehnyt tutkimuksen skitsofreniasta kuntoutumisesta (Rissanen 2007). Onko se pätevä, jos kysymys ei ollutkaan
skitsofreniasta? Pohdittuani asiaa totesin, että tutkimukseni on kuvaus
siihenastisesta sairastumisen ja kuntoutumisen prosessista, ja sinällään
pätevä. Se oli tapani käsitellä sairastumista, kuntoutumista ja diagnoosiani
sekä pohtia sitä, kuka olen, millainen olen, kun luulin, että minulla on sairaus nimeltä skitsofrenia. Diagnoosin vaihtuminen toi identiteettiini uutta
lisäämällä ymmärrystä omasta menneisyydestäni ja sen vaikutuksista
käyttäytymiseeni, oireisiini, ongelmiini ja ihmissuhteisiini. Diagnoosin
voimasta kertoo se, että uuden diagnoosin myötä tunsin, että minusta tuli
osittain joku muu kuin ennen.

4.3 Sairaalaan joutumisen kokemus
Jouduin ensimmäisen kerran psykiatriseen sairaalaan keväällä 1994. Diagnoosin saamisen lisäksi sairaalaan joutuminen oli merkittävä askel sairastumisen ja kuntoutumisen polulla sekä potilaan identiteetin muodostumiselle. Sairaalan rooli potilaaksi määrittymisessä konkretisoituu Erving
Goffmanin ajattelussa. Hän määrittelee juuri sairaalahoitoon joutumisen
– ei sairastumista – lähtölaukaukseksi potilaan uralle (Goffman 1961,
119–120).
Potilaan identiteetin kannalta tärkeää on se, kuinka suuren ja millaisen
osan sairaus ja sen hoitaminen elämästä vie. Avohoidossa elämään voivat
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kuulua työ, opiskelu, perhe, ystävät ja harrastukset ja hoitokontakti on vain
yksi elämän osa-alueista. Sairaalahoidon merkitykseen vaikuttavat hoitojakson kesto ja muu elämäntilanne. Lyhyt osastohoito, jonka jälkeen voi
palata takaisin arkeen, esimerkiksi työ- tai opiskelumaailmaan, ei tarkoita
identiteetin kannalta samaa kuin pitkäaikainen osastohoito tai useat peräkkäiset hoitojaksot, jolloin lähes koko elämä kietoutuu ja kutoutuu sairaalan
tai sairauden ympärille (Rissanen 2007, 46).
Psykiatriseen sairaalaan tai osastolle joutuminen konkretisoi pelon ja
ennakkoluulot ”hulluksi tulemisesta” (vrt. Kulmala 2005, 285). Ikään kuin
sairaala olisi konkreettinen portti tai raja terveyden ja hulluuden välillä tai
olisi olemassa kaksi erilaista ja erillistä maailmaa (Gittins 1998, 29) tai
sairaalan ovi erottaisi Susan Sontagin (2010, 9) nimeämät terveyden ja
sairauden valtakunnat.
Toinen tapa tarkastella psykiatrisen sairaalaan liittyviä pelkoja ja sairaalahoidon merkitystä on paikan leimautuminen (Haarni ym. 1997, 18;
Gittins 1998, 7). Yksilö voi leimautua, jos paikka on leimautunut (Gittins
1998, 7). Paikat myös rakentavat identiteettiä ja vaikuttavat siihen (Haarni
ym. 1997, 18). Psykiatrinen sairaala on leimautunut marginaalipaikaksi
(Gittins 1998, 7; vrt. Jokinen ym. 2004, 18), se on statukseltaan alhainen ja
identiteetiltään kielteinen (ks. Kopomaa 1997, 35).
Siirryttyäni vuodeosastolta psykiatriseen sairaalaan huomasin, että pelkoni ja ennakkoluuloni psykiatrista sairaalahoitoa kohtaan osittain toteutuivat ja osittain taas eivät.
Laitoshoitoon joutuminen oli järkyttävää, vaikka olin niin väsynyt,
etten jaksanut oikeastaan järkyttyä. Sairaalahoidon alkuvaihe oli kamala ja kaoottinen. Potilastoverit näyttivät sairailta, kolme senttimetriä
avautuneet ikkunat ja lukossa olevat parvekkeenovet tuntuivat ahdistavilta. Mieli oli myllerryksessä. Ahdisti. Pelotti. Masensi. Olenko hullu?
Sosiaalityöntekijästä mielisairaalanpotilaaksi? Onneksi ovesta pääsi
ulos, jos jaksoi kävellä. Välillä väsymys hyökkäsi kimppuun niin voimakkaasti, etten jaksanut kuin nukkua. Onneksi ystävät muistivat ja
kävivät katsomassa. (Dialogi 2008.)
Sairaalaan joutuminen on konkreettinen tapahtuma ja se vaikuttaa moniin
tärkeisiin elämään kuuluviin asioihin, esimerkiksi paikkaan, ajankäyttöön,
valtaan, asemaan ja oikeuksiin (Gittins 1998, 29). Käytännössä sairaala
hoitoon ja potilaana olemiseen liittyy oman itsemääräämisoikeuden ja vapauden menettäminen tai niiden menettämisen pelko (Kulmala 2005, 285).
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Potilaan identiteetin muodostumiseen vaikuttivat omien vaatteiden vaihtaminen sairaalan vaatteisiin sekä rahojen ja muun omaisuuden luovuttaminen osaston kansliaan (vrt. Ahponen 2009, 90–91). Osaston rutiineihin
sopeutuminen tarkoitti laitostumista, vaikka ymmärrettävästi rutiineja ja
käytäntöjä on oltava.
Sairaalahoidossa vallankäyttö ja oikeuksien rajoittaminen konkretisoituvat liikkumisvapaudessa ja liikkumisluvissa. Juha Soivion käsittelemät
liikkumisluvat sepelvaltimotaudin hoidossa voi rinnastaa psykiatriseen
sairaalahoitoon. Soivion mukaan liikkumislupien asteittainen laajentaminen avartaa toivon diskurssia lähitulevaisuuteen. Mikäli yksi vaihe menee
hyvin, huomenna voidaan tehdä jo enemmän. (Soivio 2004, 186.) Vuosien
kuluessa huomasin, että suljetulla osastolla liikkumisvapaudet palautuivat
vaiheittain. Ensin sai niin sanotun kanttiiniluvan, jonka jälkeen rajoitetun
vapaakävelyoikeuden, jolloin ulos pääsi tiettyihin kellonaikoihin. Vapaakävelyoikeus tarkoitti, että uloslähtemisen ajankohdan ja keston sai päättää
itse, osaston määrittelemissä rajoissa.
Vastuun siirtyminen toisille muodosti osaltaan potilaan identiteettiä.
Osastolla vastuu siirtyi työntekijöille, enhän enää saanut päättää omista
asioistani. Kun minulta vietiin vastuu, samalla vietiin vapaus. Tosin oli tilanteita, joina en kyennyt kantamaan vastuuta itsestäni ja tekemisistäni.
Mielestäni oli hyvä, että joku toinen otti vastuun, vaikka samalla menetin
vapauden. En tiedä olisinko elossa ilman tällaista ”positiivista” vallan
käyttöä (ks. Rissanen 2007, 160–161).
Vapaudesta, vastuusta ja positiivisesta vallankäytöstä päästään psykiatrisen hoitosuhteen luonteeseen kuuluvaan vallankäyttöön (Kortesvuo 1998,
78). Ongelmat näkyvät selkeästi vastentahtoisessa hoidossa, niin sanotussa
pakkohoidossa. Siinä on samanaikaisesti elementtejä sekä hoitamisesta
että pakosta. Tavoitteena on saada potilaan psyykkinen tilanne paranemaan
hoidollisilla menetelmillä sekä hallita tilannetta ulkoisesti. Pakkoa käytettäessä on ehdottomasti mietittävä, milloin siitä on enemmän hyötyä kun
haittaa eli milloin yksilön vapautta ja koskemattomuutta on oikeus loukata.
(Kaltiala-Heino 2000, 121.)
Työntekijöiden suhtautuminen pakon käyttämiseen ja tapa käyttää pakkoa ei ole merkityksetöntä, koska uhka pakkohoidon tai -toimien kohteeksi joutumisesta herättää pelkoa. Se voi jopa vaikeuttaa, estää tai hidastaa
avun hakemista (Kulmala 2005, 285). Esimerkiksi anoreksiaa sairastavat
eivät yleensä pidä pakkohoitoa toimivana tai hyvänä hoitokeinona (Savukoski 2008, 139). Jos pakkoon on kuitenkin turvauduttava, hoitajien ja
lääkärien on kunnioitettava potilaan itsemääräämisoikeutta (Laki potilaan
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asemasta ja oikeuksista 1992 6§) sekä edistettävä hänen hyvinvointiaan
(Latvala ym. 1995, 32).
Sairaalakierre

Sairaalassa kävelen käytävää päästä päähän
Minä vain kuljen ja kuljen
Parvekkeen ovat käytävän molemmissa päissä ovat lukossa, tietenkin
Minä vain jatkan levotonta kulkemistani,
eikä kukaan pysäytä minua.
(Päiväkirja kesä 1994.)
Laitoshoidosta käydyssä keskustelussa puhutaan sairaalakierteestä ja
pyöröovi-ilmiöstä. Ensimmäinen sairaalahoitojakso ei välttämättä määritä
yksilöä psykiatriseksi potilaaksi, vaan vasta sairaalan rutiineihin sopeutuminen ja sairaalassa olon arkipäiväistyminen (Kulmala 2005, 286). Ensimmäisten sairaalahoitojen aikana olin vielä sairauslomalla ja työhön palaaminen
tuntui mahdolliselta, vaikka tiesin tarvitsevani aikaa voidakseni kuntoutua.
Terveyskeskuksen vuodeosastolta minut siirrettiin psykiatriseen sairaalaan avo-osastolle, jossa hoito kesti neljä kuukautta. Alkoi seitsemän
vuoden sairaalakierre, joka sisälsi yli 40 hoitojaksoa. Lyhimmillään
olin sairaalassa yön yli ja pisin hoito kesti vuoden ja kymmenen kuukautta. Kiertelin sairaalasta ja osastoilta toiselle. Aina oli totuttava
uuteen, uusiin sääntöihin, uusiin lääkäreihin, uusiin hoitajiin, uusiin
potilas- ja huonetovereihin. Ajan kanssa niihin tottui ja uudelle osastolle asettuminen tuntui jopa helpolta. (Dialogi 2008.)
Susanna Hyväri tulkitsee sairaalapotilaaksi päätymisen tilanteeksi, jossa
hoito vahvistaa sairastumisen kokemusta ja vakiinnuttaa sairaan identiteettiä. Hoito ikään kuin kääntyy itseään vastaan, hyvistä tarkoituksista ja tavoitteista huolimatta.
Susanna: Sairaalakierteeseen ajaudutaan ja siitä on vaikea päästä eroon.
Se merkitsee jatkuvaa uusiin hoitotilanteisiin sopeutumista ja alistumista. Tapahtumat näyttävät saavan omalakisen luonteen, vaikka jokaiseen hoitojaksoon onkin kuulunut erilaisia ammatillisia toimijoita ja
heidän tekemiään päätöksiä. Toiminta on muuttunut erilaisten hoidollisten päätösten tekemiseksi ja toteuttamiseksi ilman selvää suuntaa.
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Sairauden pitkittyessä ja hoitokertojen lisääntyessä minusta tuli ”kroonikko”. Sairaalakierre oli seurausta myös siitä, että pyrin ratkaisemaan
ahdistukseni, masennukseni sekä kestämättömät tunteet hakeutumalla sairaalaan. Aloin toimia minulle annetun sekä itse ottamani potilaan identiteetin mukaan.
Päivi: Aluksi hoitooni ja kuntoutukseeni panostettiin todella, mutta kun
oireiluni jatkui minusta tuli potilas. En ollut enää akuutissa kriisissä,
vaikka sain hoitoa ja kuntoutusta. Kävin terapiassa, mutta en jaksanut
hyödyntää sitä kunnolla. Valitin vain ahdistustani ja itsetuhoisuuttani.
Aina kun oireet tuntuivat liian voimakkailta tai kestämättömiltä hakeuduin sairaalahoitoon.
Pikkuhiljaa sairaalaoloon tottui. Valitettavasti. Tottuminen tarkoitti
sairaalahoitoon turvautumista aina kun tuntui vaikealta. Ja usein tuntui. Välillä hakeuduin terveyskeskukseen otettuani yliannostuksen lääkkeitä, joskus taas ahdistuksen ja harhojen vuoksi.
Susanna: Sairastuneen identiteetin omaksuminen merkitsee, että osaa
toimia uuden roolin edellyttämällä tavalla. Sairaalaoloon tottuminen
tarkoittaa sitä, että hoito yhä rakentaa potilaan identiteettiä yhä vahvemmin. Hoitojärjestelmässä tätä voidaan tulkinta tärkeäksi vaiheeksi
potilaan uralla. Hoitojärjestelmä edellyttää oman tilan tunnistamista
ja tunnustamista, jonka jälkeen hoidolliset käytännöt toimivat myös
potilaan toiminnan tukemana. Hoitojärjestelmä ja potilas vahvistavat
institutionaalisesti määrittyvän identiteetin syntymistä.
Tulkitsen etsineeni ja hakeneeni apua keinolla, johon instituutio vastasi
edes jollakin tavalla (vrt. Hänninen 2007, 9; Törmä 2007, 109). Jälkeenpäin
ajattelen, että alkuvaiheessa olisin tarvinnut keskustelumahdollisuuksia ja
tukea kotiin, myöhemmin pitkäkestoisen ja tiiviin psykoterapiasuhteen. Avohoidossa tällaisen tuen tarjoaminen ei vielä 1990-luvulla ollut mahdollista.
Lasse Lipponen (1999, 63) puhuu kertomusten kasautumisesta, joka
johtaa traditioiden, kulttuurien ja historioiden muodostumiseen. Kertomukset lujittavat, muokkaavat ja rakentavat kulttuurista identiteettiä. Jerome
Brunerin (1990, 344–355) mukaan kertomuksissa määritellään esimerkiksi
se, mitä yhteiskunnassa pidetään hyväksyttynä ja poikkeavana toimintana.
Kertomukset voivat kuitenkin institutionalisoitua. Oikeusjärjestelmä ja
koulutuslaitos sekä varmasti myös hoitojärjestelmä ovat tällaisia kertomusten institutionaalisia muotoja.
80

Erving Goffmanin käsitys potilaan urasta ja totaalisesta instituutiosta
on samankaltainen. Psykiatrinen osastohoito on ikään kuin sosiaalinen
kasvihuone, jossa potilaat aloittavat taimina tai sosiaalisina lapsina ja päätyvät sosiaalistuneiksi aikuisiksi. Goffmanin mukaan ongelmana on se,
että sosiaalistaminen tapahtuu riistämällä yksilön todellinen minuus. Institutionaalinen järjestelmä ei säilytä minuutta, vaan muodostaa sen perustan.
(Goffman 1997, 115–135.)
Talcott Parsons esittää vastakkaisen näkökulman potilaan rooliin, tosin
hän tarkastelee akuuttia sairastamista. Hänen mukaansa sairastuneen on
asetuttava potilaan rooliin, otettava vastaan annetut neuvot, noudatettava
niitä ja sopeuduttava organisaation odotuksiin esimerkiksi vaihtamalla
sairaalan vaatteet päälleen. Potilaan rooliin asettuminen on tärkeää, koska
sairaan rooliin antautuminen mahdollistaa parantumisen. Potilaan ei tarvitse yrittää olla vahva eikä pätevä. Hän saa luvan tuntea avuttomuutta, turvattomuutta ja heikkoutta sekä ottaa vastaan ammattilaisen antaman avun ja
turvan. Kuitenkin hänellä täytyy olla halu parantua. (Parsons 1951, 436–
447.) Asiallisten eksperttien ja ystävällisen henkilökunnan parantavan,
instrumentaalin toiminnan kohteeksi asettuminen tuo asiakkaalle toivon
sekä kokemuksen mahdollisuudesta parantua tai palata normaaliksi (Hietala 2013, 322–323).
Joskus oikeus olla potilas ja sairas tuntui hyvältä ja tarpeelliselta. Oli
tärkeää saada oikeus olla väsynyt ja levätä, mutta tällainen potilaan rooliin
asettuminen ei edistänyt kuntoutumista. Sairauden myöntämisen merkitys
oli enneminkin siinä, että olin valmis ottamaan apua vastaan.
En jaksanut mitään,
en jaksanut olla missään,
en jaksanut tehdä mitään.
Käperryin vain sänkyyn pieneksi keräksi.
(Päiväkirja kesä 1994.)

4.4 Hoitosuhteen ongelmat
Psyykkinen sairastuminen muutti käsitystäni siitä, kuka ja millainen olen.
Sairastuminen, määrittyminen tai leimautuminen mielenterveysongelmaiseksi, potilaaksi, diagnoosin saaminen ja sairaalaan joutuminen vaikuttivat
minuun, elämäni kulkuun ja suuntaan. Kuten Marjo Romakkaniemi (2011,
126) toteaa, psyykkinen sairaus pakotti luomaan kehon, mielen ja arkielämän
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väliset suhteet uudelleen sekä uudella tavalla. Sairastumisen elämää muuttava merkitys konkretisoituu Susan Sontagin (2010, 9) termeissä terveyden
ja sairauden valtakunta. Sairastuessani ikään kuin siirryin terveyden valtakunnasta sairauden valtakuntaan.
Minun arkeni katkesi yhtäkkiä.
En vain jaksanutkaan.
Uuden ja vanhan elämän välille repeytyi kuilu,
joka ei umpeudu.
(Päiväkirja 20.6.1994)
Hoitosuhteissa potilaan identiteetin muodostumiseen vaikuttivat samat
asiat, jotka estivät kuntoutumista. Esimerkiksi ajatus siitä, että hoitajat ja
lääkärit tietävät minua paremmin, mikä minua vaivaa ja mikä minua auttaa
(Nygren 1979, 183–184) oli ongelmallinen, koska he eivät tienneet. Lisäksi potilaan identiteettiä vahvistivat kokemukset siitä, että minulle tarjottiin
jotain josta en kokenut hyötyväni. Järjestelmän kielellä sanottuna en ollut
motivoitunut tarjottuun hoitoon ja minusta tuli niin sanotusti hankala
tapaus.
Päivi: Osastohoitojaksojen välillä kokeilin avohoitopaikkoja, mutta
sopivan tai minulle soveltuvan paikan löytäminen ei ollut helppoa. En
jaksanut aina motivoitua tarjotusta hoidosta ja kuntoutuksesta. Ryhmäkeskustelut tuntuivat teennäisiltä ja pakonomaisilta. En käsittänyt miten
musiikin kuunteleminen tai levyraatiin osallistuminen edistäisivät kuntoutumistani. Askarteleminen ja käsityöt auttoivat toki unohtamaan
ahdistuksen ja harhat hetkeksi, mutta olisin kaivannut hoidolta ja kuntoutukselta jotain enemmän.
Susanna: Kuvaat myös sitä ettei sopeutuminen ollut helppoa. Sopivan
ja soveltuvan hoidon löytyminen ei onnistu. Motivoituminen hoitoon ja
kuntoutukseen ei tahdo sujua. Miksi ryhmäkeskustelut tuntuivat teennäisiltä ja pakonomaisilta? Olisiko kyse vain siitä, että tämä ei ollut
sinulle sopiva hoitomuoto?
Tuntui, ettei hoito aina vastannut odotuksiani eikä tarpeitani. Kaipasin
psykoterapeuttisia keskusteluja jossa olisin voinut purkaa ahdistustani ja
sen todellisia syitä. Sen sijaan tarjolla oli askartelua ja musiikin kuuntelemista. Tuntui, ettei todellisia tarpeitani ymmärretty. En kyennyt hyödyntämään
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tarjolla olevia vaihtoehtoja, eikä tiedetty, mikä minua auttaisi. Avun tarpeeni, valmiuteni sen vastaanottamiseen ja oikeanlainen apu kohtasivat
vasta vuosien kuluttua. Toimin kuitenkin potilaan roolin mukaisesti ja sain
jonkinlaista apua puhumalla harhoista sekä vahingoittamalla itseäni.
Susanna Hyväri liittää hoitoon motivoitumisen potilaan rooliin ja potilaan
asemaan järjestelmässä.
Susanna: Mitä motivoituminen hoitoon oikeastaan tarkoittaa? Hoitoon
sitoutuminenhan merkitsee (oli hoito kuinka hyvää tahansa) aina myös
potilasroolin vahvistumista. Potilaan rooli, joka siis on institutionaalinen jäsennys, merkitsee aina asemaa ja paikkaa hoidon ja erilaisten
hallinnollisten toimenpiteiden kohteena.
Lainauksessa näkyy Talcott Parsonsin (1951, 436–437;1964, 274–275)
käsitys sairaan roolista, siitä kuinka lääketiede kontrolloi sairauden hyväksyttyjä ilmenemismuotoja ja määrittelee kenellä on oikeus diagnoosiin
sekä pätevään hoitoon. Tästä seuraa yksilösubjektiudesta ja identiteetistä
luopuminen, mikä taas vaikeuttaa hoitoon tulemista sekä sairaan rooliin
suostumista (Hietala 2013, 322).
Pohdin paljon sairaan roolia sekä sitä otettiinko minuuteni huomioon
hoitojärjestelmässä. Potilaan roolin hyväksyminen ja sen mukaan toimiminen tuntui vaikealta sekä mahdottomalta. Kohdallani potilaan roolin
asettumista vaikeutti epäilemättä taustani sosiaalityöntekijänä ja haaveeni
jatko-opinnoista (vrt. Hietala 2013, 211–212). Kokemuksessa oli kysymys
myös potilaan roolia vahvistavasta kokemuksesta siitä, että työntekijät tekevät eron ”meidän” ja ”heidän” välille (Nygren 1979, 183–184).
Kysymys on siitä hyväksyykö ihminen roolinsa potilaana. Minulla oli
sosiaalityöntekijän eli ammattiauttajan tausta, joten minun oli tavanomaista vaikeampaa hyväksyä potilaan rooli. Olisin mieluummin samaistunut työntekijöihin, mitä kaikki työntekijät eivät pitäneet hyvänä,
onneksi osa työntekijöistä osasi hyödyntää sitä.
Itsetuntoani alensi se, etten jaksanut tehdä sitä mitä olisin halunnut.
Sen tekemiseen mitä olisin jaksanut ja kyennyt en taas pystynyt motivoitumaan. (Dialogi 2008.)
Asiaa voi tarkastella instituutioiden toimintakäytäntöinä. Hyvästä tarkoituksesta ja tavoitteista huolimatta, toimintakäytäntöjen seuraukset voivat
olla tarkoittamattomia, ja näkyä vasta tulevaisuudessa (Jyrkämä 2008, 198).
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Toiminnalla, askartelulla tai levyraadeilla hoitomenetelmänä, oli luultavasti hyvin erilainen merkitys minulle ja työntekijöille.
Mietin heijastiko näiden hoitomuotojen sekä myöhemmin teollisuus
terapian ja papiljottien pakkaamisen tarjoaminen osittain työntekijöiden
laitostumista. Mielenterveystyöntekijöiden laitostuminen muodostuu vakiintuneista ajatustottumuksista. Asiakas määrittyy passiiviseksi toimenpiteiden vastaanottajaksi ja työssä keskitytään ulkoisesti näkyvän terveyden
hoitamiseen. Työntekijä ei kohtaa asiakasta ja välttää syvällisiä kontakteja
hänen kanssaan. (Nygren 1979, 138–139.) Tältä minusta ainakin tuntui:
Eilen minä petyin,
sinä et jaksanutkaan kohdata minua,
sinä et jaksanut ottaa vastaan kipuani, tunteitani.
Sinä et jaksanut olla läsnä, vaan minä jäin yksin,
niin kuin monta kertaa aikaisemminkin.
Sitä minä eilen itkin.
(Päiväkirja 6.5.1993)
Tällaista yksin jätetyksi tulemista ja kuulematta jättämistä kuvataan Marjo
Romakkaniemen tutkimuksessa. Yksi haastateltavista piti kokemuksen
syynä sitä, ettei hän osannut olla oikeanlainen asiakas, eikä hänen ulkokuorensa alle nähty. Hän koki, ettei ollut osannut käyttäytyä niin kuin
masentuneen olisi pitänyt hoitotilanteessa käyttäytyä, toimia tai näyttää.
(Romakkaniemi 2011,155.) Joskus itsestänikin tuntui, etten yksinkertaisesti osannut olla oikeanlainen potilas enkä toimia kuten olisi pitänyt.
Tällaisissa tilanteissa dialogin ja vuorovaikutuksen tilalle tulevat työntekijän ja kuntoutujan erilliset monologit. Yhteinen kieli ja ymmärrys jää
syntymättä ja saavuttamatta. (vrt. Hyväri 2001, 245.) Sama tapahtuu, jos
keskustelun aiheet ovat vääriä tai jos vaikeista asioista ei puhuta (Kokko
2004, 83, 86–87; Savukoski 2008, 165–166; Romakkaniemi 2011, 156).
Ongelmia aiheuttavat myös työntekijöiden välinpitämättömyys ja stereo
tyyppiset määritelmät tai kuvailut (Nygren 1979, 138–139). Niistä seuraa
helposti identiteettikriisejä ja ne alentavat yksilön itsetuntoa entisestään
(Kyyrönen 1995, 173). Rutiininomaisten menetelmien soveltaminen voi
tuoda kielteisiä kokemuksia ja tunteen rutiinikohtaamisesta (Romakkaniemi
2011, 159–160). Näin hoidosta voi muodostua ulkokohtaista suorittamista
(Savukoski 2008, 145–146).
Hoitosuhteen ongelmat eivät johtuneet yksinomaan työntekijän kyvyttömyydestä muodostaa asiakassuhdetta tai toimivaa dialogia. Yksi syy
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asiakassuhteen toimivuuteen tai toimimattomuuteen on ollut yksinkertaisesti siinä, että asiakassuhde on ihmissuhde. Aina niin sanotut henkilö
kemiat työntekijän kanssa eivät vain toimineet, olimme eri aaltopituuksilla
(vrt. Valkonen 2007, 117–118; Romakkaniemi 2011, 155). Joskus taas
hoitajan tai terapeutin tietyt ominaisuudet tai hänen antamansa vaikutelma
saivat puhumisen tuntumaan helpolta ja luonnolliselta (vrt. Savukoski
2008, 165).
Joidenkin hoitajien kanssa vain tuli toimeen paremmin kuin joidenkin
muiden. Kyse oli osittain henkilökemioista. Joistakin vain välittyi välittäminen. Tuntui, että he haluavat kuunnella, kuulla, ymmärtää ja ottaa
vakavasti. (Dialogi 2008.)
Aina ei myöskään yksinkertaisesti ollut mahdollista ottaa apua vastaan. En
välttämättä kyennyt hyödyntämään tarjottua hoitoa. Hoitajistani varmasti
tuntui välillä, että he puhuvat seinälle tai hakkaavat päätään seinään.
Toki tapasin useita hoitajia, psykologeja ja lääkäreitä, joiden kanssa
pystyin muodostamaan hyviä asiakassuhteita. Parhaimmillaan sain
purkaa ahdistustani ja itsetuhoisia ajatuksiani, mutta ehkä psykoterapiaa yritettiin tarjota liian aikaisessa vaiheessa. En ollut vielä kypsä
enkä valmis siihen. Sanojen puutteen lisäksi voimakas ahdistus ja harhat vaikeuttivat puhumista. Minulla ei ollut voimia käsitellä asioita.
Mielestäni olisin tarvinnut keinoja ahdistuksen ja harhojen kanssa selviämiseen. Mahdoton yhtälö. (Dialogi 2008.)
Olisi tärkeää, että oikeanlaista hoitoa ja kuntoutusta olisi tarjolla oikeaan
aikaan, mutta mistä voi tietää milloin tarvitsee mitäkin. Omalla kohdallani
tarpeet, motivaatio, halu ja valmiudet vaihtelivat. Dialogissa pohdimme
hoitomuotojen tarjoamista ja omien valmiuksien huomioimista:
Susanna: Kuinka hoitojärjestelmässä huomioidaan se vaihe, jossa olet
oman kehityksesi kanssa. Erilaisten hoitomuotojen tarjoaminenhan
tarkoittaa sitä, että tarjotaan erilaisia menetelmiä, jotka eivät huomioi
sitä mikä juuri sinun yksilöllinen tilanteesi on. Eikö sairautesi/kuntoutumisesi vaihetta pohdittu missään hoidollisessa tilanteessa?
Päivi: Mielestäni hoito ja kuntoutus ovat pitkälti arpapeliä. Kohtaatko
oikean ihmisen oikeaan aikaan? Onneksi kohtasin ainakin joskus. Osas85

toja ja avohoitopaikkoja yritettiin vaihtaa tarpeen mukaan, jos ne eivät
tuntuneet sillä hetkellä soveltuvilta tai sopivilta, joten tarpeisiini yritettiin kyllä vastata. Toisaalta tarpeeni tulkittiin usein väärin. Sekä avoettä sairaalahoidoissa minulle tehtiin lukuisia hoito- ja kuntoutussuunnitelmia sekä psykoterapian kartoituksia. Niissä kartoitettiin tarpeita ja
määriteltiin tavoitteita. Aina en kyllä tiennyt mitä haluaisin ja millaista
hoitoa tarvitsisin.
Hoidossa ja kuntoutuksessa onkin kysymys erityisesti toimintakyvystä,
sen muuttumisesta ja arvioimisesta. Toimijuus ja toimintakyky voidaan
hahmottaa kokonaisuudeksi, joka sisältää yksilön fyysiset ja psyykkiset
kyvyt, haluamisen, osaamisen, täytymisen, voimisen, tuntemisen, motivaation, tiedot, taidot, pakot, rajoitukset, mahdollisuudet, sosiaaliset, normatiiviset ja moraaliset esteet sekä kyvyn arvioida, arvottaa, kokea ja liittää
tunteita kohtaamiinsa asioihin (Jyrkämä 2008, 195).
Tasapäistäminen ja pakkointegraatio

Tulkitsen kielteisiä hoitokokemuksiani ja ammattilaisten tarvetta asettaa
minut potilaan rooliin tasapäistämisen käsitteen kautta. Tasapäistäminen
tarkoittaa sitä, ettei yksilöitä tai ryhmiä kohdella eikä arvioida yksilöllisinä
toimijoina, vaan kaikkia kohdellaan samalla tavalla heidän ominaisuuksistaan ja suorituksistaan huolimatta (Virtanen 2010, 91). Ongelma näkyy
diagnooseihin perustuvassa hoitoketjuajattelussa. Siinä sairauksien ja samalla hoidon oletetaan olevan samanlaisia, jos diagnoosi on sama. Sairaudet kuitenkin toteutuvat ja ilmenevät yksilöllisesti. (Saaren-Seppälä 2006,
328.)
Toinen minunkin tilannettani kuvaava käsite on pakkointegraatio
(Granfelt 1998, 96; Helne 2002, 92, 125). Yksilöt pakotetaan kuulumaan
ryhmiin, paikkoihin tai instituutioihin, jotka eivät vastaa heidän tarpeitaan
eivätkä sitä mitä he haluavat (Lucchini 1979; ks. Helne 2002). Pakkointegraatiolla tarkoitetaan myös ihmisten objektivointia, heidän määrittelemistään toiseuteen, poikkeavuuteen ja kuulumaan johonkin ryhmään, joka
leimataan yhden ominaisuuden perusteella selvittämättä, onko ryhmään
kuuluvilla muuta yhteistä kuin tämä yksi ominaisuus (Granfelt 1998, 96).
Tämänkaltainen integroiminen koetaan syrjäyttämisenä ja poissulkemisena eikä sisään ottamisena tai hyväksymisenä (Helne 2002, 125). Pakko
integraatio tuottaa juurettomuutta ja voi jopa estää omasta itsestä lähtevän
eheytymisen. Jos ihmisestä tehdään kohde, katoaa subjektius ja samalla
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toimimisen edellytykset heikkenevät tai jopa katoavat kokonaan. (Granfelt
1998, 94.) Subjektiuden katoamista tapahtuu silloinkin, jos hoidossa pidetään kiinni rutiinimenetelmistä tai mallitarinoista (Romakkaniemi 2011,
159–160).
Rufus May (2005) puhuu kokonaisvaltaisesta työskentelytavasta. Sen
lähtökohtana on yksilöllisyys eli kokemusten arvostaminen ja kunnioittava
ymmärtäminen (May 2005, 273). Kokonaisvaltaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa otetaan huomioon yksilön ei-kliiniset puolet ja ominaisuudet,
joita ovat hänen elämänkokemuksensa, saavutuksensa, kykynsä, mahdollisuutensa, tietonsa ja taitonsa (Kulmala 2005, 290; May 2005, 273–
274) sekä sosiaaliset ulottuvuudet eli sukupuoli, perhe, ystäväpiiri, kulttuurinen tausta. Toisin sanoen asiat joiden kautta ihminen itse määrittelee
itseään (May 2005, 274).
Kokonaisvaltaista hoitoa on helpompi vaatia kuin tehdä käytännössä,
mutta joka tapauksessa sitä voidaan pitää pakkointegraation ja toiseuteen
pakottamisen vastakohtana. Liitän kokonaisvaltaisuuteen asiakkaan tai
potilaan kohtaamisen, kuulemisen, ymmärtämisen sekä ymmärretyksi tulemisen tunteen.
Hoidossa ja kuntoutuksessa olen kohdannut tasapäistämistä ja pakko
integraatiota, mutta myös pyrkimystä kokonaisvaltaisuuteen: ominaisuuksieni, kykyni ja persoonallisuuteni huomioon ottamista. Minun ei tarvinnut
osallistua rutiininomaiseen pakkaustyöhön sairaalassa 2000-luvun alussa,
koska omahoitajani näki, ettei se edistä kuntoutumistani vaan voi jopa
romuttaa saavuttamani kehityksen. Jatko-opintoja suorittamalla olen varmasti integroitunut paremmin yhteiskuntaan ja kuntoutunut sekä saavuttanut
enemmän kuin olisin sinänsä hyvää tarkoittavassa, monelle soveltuvassa ja
hyödyllisessä teollisuusterapiassa.
Negatiivistakin kokemuksista huolimatta koen saaneeni hyvää hoitoa ja
välittämistä. Minua on kuunneltu, minulle on annettu aikaa, huomiota ja
turvaa silloin kun olen sitä tarvinnut. En tunnista kohdallani myöskään sitä,
että psyykkisesti sairastuneena fyysiset oireeni ja sairauteni olisivat jääneet hoitamatta (vrt. Wahlbeck ym. 2008, 64–68). Päinvastoin oireitani
tutkittiin ja selvitettiin sairaalahoidon aikana ja sain niihin hoitoa, esimerkiksi fysioterapiaa.
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5 Kuntoutumisen ketju
Olen tipahtanut paikaltani,
särähtänyt säpäleiksi.
Sirpaleiden raunioista,
yritän palata takaisin normaaliin elämään.
(Päiväkirja syksy 1994)
Tässä luvussa tarkastelen kuntoutumista matkana, joka alkoi kesällä vuonna 2000 sairaalahoidossa tilanteesta, jonka määrittelen pohjakokemukseksi. Prosessi jatkui avohoidossa kuntoutuskeskuksessa syksyllä 2001 ja
psykoterapiassa vuosina 2007–2012. Kuntoutumisesta muodostui eri vaiheita sisältänyt muutosprosessi, joka edellytti potilaan roolista luopumista
ja uudenlaisen kuntoutujan identiteetin muodostamista. Oleellista oli tunteiden, ajatusten, asenteiden, roolien ja toimintatapojen muuttuminen.
Kuntoutumista tarkasteltaessa on tärkeä erottaa se kuntoutuksesta, joka
on palvelujärjestelmän toimintaa. Kuntoutus tarkoittaa erilaisia toimen
piteitä, joilla on tavoite ja jotka ovat tarkoituksenmukaisia, loogisia ja toteutetaan katkeamattomasti. Sen avulla pyritään parantamaan, palauttamaan
tai ylläpitämään fyysisesti tai psyykkisesti vammautuneen tai sairastuneen
yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä kohottamaan
elämänlaatua, lisäämään elämän mielekkyyttä ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Yhteiskunnallisesti kuntoutus määrittyy sääntelyjärjestelmäksi,
jonka kautta pyritään takaamaan kansalaisten yhteiskuntakelpoisuus käyttämällä lääkinnällisiä, hoidollisia, liikunnallisia, kasvatuksellisia, koulutuksellisia, psykologisia, ammatillisia ja sosiaalisia menetelmiä. Näin ollen kuntoutus hyödyttää samaan aikaan sekä yksilöä että yhteiskuntaa. (Kuokkanen
ym. 1994, 11; Järvikoski & Härkäpää 1995, 12, 17–19; Latvala ym. 1995,
71; Sariola & Ojanen 2000, 285–286; Järvikoski & Härkäpää 2004, 17–18.)

5.1 Pohjakokemuksesta kuntoutumiseen
Minulle pohjakokemus tarkoitti kuusi vuotta kestäneen sairaalakierteen,
sairauden, vaikeuksien ja tilanteen pitkittymisen tuomaa toivottomuutta
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sekä siitä, että kymmenet hoitojaksot olivat vieneet uskon paranemiseen ja
psykiatrian sekä hoitojärjestelmän mahdollisuuksiin auttaa (vrt. Hietala
2013, 213–214). Pohjakokemustani voi kuvata sairaalahoitojen kierteeksi,
pitkäksi sairaalahoidoksi, vierihoidoksi, syväksi ahdistukseksi ja väsymykseksi sekä hallitsemattomaksi itsetuhoisuudeksi. Sairaalan ja työntekijöiden silmissä olin leimautunut vaikeaksi ja toivottomaksi tapaukseksi.
Realisoituminen tilanteeseen ja todellisuuteen tuli omahoitajan kysymyksen kautta.
Päivi: Kesällä 2000 päädyin pitkäaikaisosastolle, jossa minulle ennustettiin monen vuoden hoitojaksoa. Osaston vaihdon yhteydessä olin
kymmenen vuorokautta vierihoidossa, mikä tarkoitti, että hoitaja on
koko ajan lähellä ja vieressä. Yksin en päässyt mihinkään, koska yritin
jatkuvasti ja pakonomaisesti vahingoittaa itseäni. Olin kuin märkä rätti.
Näin peikkoja ja vampyyrejä. Pelkäsin putoavani syvemmälle psykoosin kitaan, vaikka olin jo hyvin syvällä.
Minut pysäytti hoitajan kysymys: ”Päivi, haluatko viettää loppuelämäsi sairaalassa?” Totesin, että en todellakaan. Oma motivaatio, halu
ja tahto kuntoutua heräsivät ja sitouduin hoitoon. Prosessi käynnistyi
maalatessani kuvaa elämäni virrasta ja kivistä, joita virrassa oli.
Omahoitajani kertoi myöhemmin, ettei oikeastaan olisi halunnut
hoitajakseni, koska olin vaikean potilaan maineessa. Hänet vain määrättiin tehtävään.
Susanna: Tässä kohtaa tarinaa kuvaat ns. pohjakokemuksen syntymistä. Tämä on minulle tuttu väitöskirjani tarinoista. Kaikki syvistä vaikeuksista selvinneet eivät välttämättä kuvaa tätä vaihetta, mutta aika
tavallinen se on. Pohjakokemuksen olen tulkinnut rajakokemukseksi.
Ollaan elämän ja kuoleman kysymyksissä joko konkreettisesti (esim.
itsemurhatilanteessa) tai symbolisesti (tavallinen elämä tai loppuelämä
sairaalassa). Tässä kohtaa tehdään tiliä omasta elämästä ja vastataan
elämän eettiseen peruskysymykseen: onko elämäni elämisen arvoista ja
jos on niin mistä lähtökohdista? Yksilöllinen vastuu nousee usein vahvasti esiin.
Olen keskustellut selviytyjien kanssa paljon tästä syvien vaikeuksien
vaiheesta ja ns. pohjakokemusten merkityksestä. Paradoksaalista pohja
kokemusten ja selviytymiskokemusten suhteessa on se, että oikeastaan
juuri minän lähes täydellisen menetyksen vaiheessa, jossa toivoa parem89

masta ei ole näkyvissä, syntyy muutoksen mahdollisuus. Usein pohja
kokemuksen kautta syntynyt muutos on hyvin vahva ja siivittää selviytymistä ja kuntoutumista vuosiksi eteenpäin.
Susanna Hyväri (2001, 109–111) nostaa esille pohjakokemuksen merkityksen kuntoutumisen käännekohtana. Sivullisuudesta tai marginaalisesta
asemasta voi seurata minäkuvan kriisiytyminen, jolloin yksilön on mahdoton ylläpitää minuutta ja maailmaa koskevia uskomuksia. Marginaalissa
luotu identiteetti ei lunastakaan niitä lupauksia, joita siihen on kohdistettu.
Pohjakokemus on tuttu myös AA -liikkeen tavasta jäsentää päihdeongelmaisen elämänkulkua ja toipumista (Mäkelä ym. 1996, 117–118).
Tiina Törmä (2011, 115–117) liittää äitien päihteiden käyttöä käsittelevässä väitöstutkimuksessaan pohjakokemukseen voimattomuuden kokemuksen, tappiomielialan, kuoleman läheisyyden ja pelon.
Hänen tutkimuksensa äidit kuvasivat pohjakokemusta jatkuvaksi, kaoottiseksi, päättymättömäksi kierteeksi, eräänlaiseksi helvetiksi, tuntemisen ja
kokemisen joka tasolla, jossa minuus kääntyy itseä vastaan. Samankaltaiset
kokemukset olivat oman kuntoutumisprosessini lähtökohta ja käännepiste.
On huomattava, että kokemuksen määritteleminen pohjakokemukseksi
on jälkikäteistulkinta tilanteesta. Pohjalla ollessa ei voi tietää, onko jo pohjalla vai luisuuko vielä alaspäin. Voi kysyä, mikä pohjakokemuksen merkitys on ja edellyttääkö kuntoutuminen senkaltaista selkeää käännekohtaa,
joita selviytymiskertomuksissa usein kuvataan. Määrittelen pohjakokemuksen pysäyttäväksi kokemukseksi tai tunteeksi siitä, että elämä ei voi
jatkua näin, jonkin on muututtava.
Minä koin pohjakokemuksen edellytyksenä kuntoutumiselleni. Tarvitsin
sitä ja se oli välttämätön vaihe elämässäni. Kauhukuvana on, että kiertelisin yhä sairaaloissa etsimässä hyvää hoitoa. Minua onnisti. Hoitajani uskoi minuun ja lähti työskentelemään kanssani maineestani ja
ennakkoluuloistaan huolimatta. (Dialogi 2008.)
Jälkeenpäin olen miettinyt pohjakokemuksen merkitystä. Hoitajan sanat
herättivät minut ja jouduin kohtaamaan todellisuuden. Tätäkö haluan?
Tätäkö loppuelämäni tulisi olemaan? Hoitajan kysymys, ”Päivi, haluatko
viettää loppuelämäsi sairaalassa?”, tarjosi mahdollisuuden muutokseen ja
muuttumiseen. Tartuin tarjoukseen ja tilaisuuteen. Pidän reaktiotani kuntoutujan identiteetin muodostumisen alkuvaiheena ja kuntoutumisprosessin edellytyksenä. Edelleen jälkikäteen tulkittuna, otin vastuun elämästäni
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ja kuntoutumisestani. Tämä tarkoitti potilaan identiteetistä luopumista ja
kuntoutujan identiteetin vastaanottamista. Se tarkoitti vastuun ottamista
omasta itsestä, kuntoutumisesta ja elämästä, mitä voi kuvata motivoitumisena. Vastuun ottaminen ja vapaus päättää omista asioistaan, kuuluvat aikuisuuteen, ja edellyttävät oman identiteetin tuntemista (Mäenpää 1995, 53).
Susanna Hyväri tulkitsee pohjakokemustani ja omahoitajan kysymystä
eettisestä sekä sairausdiskurssin näkökulmasta. Hoitaja kieltäytyi ottamasta
vastuun kuntoutumisestani. Hän ei yrittänyt määrittää, mitä tarvitsisin, eikä
tarjonnut sellaista hoitoa, josta uskoi minun hyötyvän. Suhtautumistavan voi
määritellä todelliseksi osallisuuden ja osallistumisen konkretisoimiseksi.
Susanna: Jos sinut on tulkittu mahdottomaksi tapauksesi ja mitkään
hoito tai auttamisyritykset eivät ole onnistuneet, niin vain hoidollisesta
viitekehyksestä irtautuminen mahdollistaa tämän kysymyksen. Tavallaan
se sisältää seuraavan ajatuksen: me emme voi sinua auttaa valitsemaan, vastuu valinnasta on täydellisesti ja yksinomaan sinun. – – Sopimus työskentelyjaksosta muistuttaa työsopimuksen tekemistä. Hoitaja
ryhtyy työnantajaksi, joka antaa työtehtäväksi kuntoutumisen. Tämäkin
tilanne vahvistaa yksilöllisen vastuun näkökulmaa.
Outi Hietala kuvaa samankaltaista haastamista, vastuun antamista yksilölle,
oikein toimimista, oikeiden asioiden sanomista sekä työntekijän tarkoitusta saada asiakas ajattelemaan omaa tilannettaan. Onnistuneen haastamisen
perustana ovat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, kyky ja halu
ymmärtää asiakkaan tilannetta sekä kokemus yhteisymmärryksestä ja kunnoittamisesta. Hietala pohtii myös oikeutetun haastamisen ja epäoikeudenmukaisen nöyryyttämisen välistä usein hiuksen hienolta vaikuttavaa eroa.
(Hietala 2013, 234–239, 301.)
Tämän asiakassuhteen alkuvaiheessa toivottomuus oli edelleen olemassa, eikä kuntoutumisen tai hyvän asiakassuhteen muodostumisen edellytyksiä perinteisesti ajateltuna oikeastaan ollut. Voin psyykkisesti todella
huonosti, minua pidettiin enemmän toivottomana tapauksena kuin mahdollisena kuntoutujana. Kumpikaan, ei omahoitajani enkä minä, ollut motivoitunut aloittamaan asiakassuhdetta, emmekä tuossa vaiheessa odottaneet
suhteelta tai kuntoutumiseltani juuri mitään. Niin sanottu kuntoutumis
valmius, kuntoutujan kyky asettaa kuntoutumiselle tavoitteita, valmius ja
motivaatio osallistua kuntoutusprosessiin sekä halu ottaa vastuuta (Koskisuu 2004, 93), ei kohdallani ollut kovin suuri. Joka tapauksessa päätimme
yrittää, vaikkemme tienneet miten tai johtaisiko se mihinkään.
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Pohjakokemus oli tärkeä käännekohta, mutta oleellista oli myös se,
mikä sai minut jatkamaan muuttumista. Prosessi jatkui, koska yksinkertaisesti olin kyllästynyt vanhaan elämään ja potilaan roolissa olemiseen (vrt.
Kääriäinen 1994, 261). Aloin miettiä, mitä elämältäni haluan tai mitä ainakaan en halua. En halunnut ylläpitää avuttoman potilaan roolia sairaalassa,
en kertoa miksi poistun osastolta, minne aion mennä ja kuinka kauan aion
viipyä. Kyllästyin ja päätin luopua sairaalapotilaan urasta. Tässä on jotakin
samaa kuin Kääriäisen (1994, 261–264) kuvaamassa kyllästymisessä, joka
on hänen mukaansa yleinen syy rikosurasta luopumiselle. Se voi olla seurausta väsymisestä, sairastamisesta, moraalisten periaatteiden uudelleen
arvioimisesta tai niin kuin minulla siitä, ettei entinen elämä enää kiinnosta.
Potilaan urasta luopuminen oli kohdallani niin sanottua aktiivista luopumista, sillä olin todella pettynyt silloiseen elämääni. Etsin ja löysin uusia
vaihtoehtoja. Aktiivinen luopuminen edellyttää mahdollisuuksia kiinnittyä
yhteiskuntaan jollakin tavalla. Käytännössä luopujalla onkin oltava jokin
resurssi, taito tai kyky, kuten pysyvä ihmissuhde, harrastus tai lahjakkuus
(Kääriäinen 1994, 267, 270). Omia resurssejani olivat toivo, kyky opiskella, verbaalisuus, itsetunto js toimiva hoitosuhde. Kuvasin dialogissa kyllästymistä ja innostusta uuteen elämään sekä prosessia, joka siitä seurasi.
Kyllästyin sairaalaelämään, sairaan elämään ja lääketokkurassa olemiseen. Halusin jatkaa opiskelua ja elämää sairaalan ulkopuolella.
Kun kuntoutumiseni edistyi, innostuin paranemisesta. Toivo heräsi,
jolloin aloin välittää ja arvostaa itseäni. Tästä muodostui kuntoutumiseni käännepiste. Pohjakokemuksesta sain ponnahduslaudan eteen ja
ylöspäin. Kokemus ei toki riittänyt yksin. Tarvitsin tukea jatkossakin ja
onnistunut avohoito oli edellytys kuntoutumiselleni ja prosessin jatkumiselle. (Dialogi 2008.)

5.2 Kuntoutujana sairaalassa
Pohjakokemuksen jälkeen alkaneesta asiakas- ja hoitosuhteesta muotoutui
eräänlainen ”työsuhde”. Tuona aikana kuntoutujan identiteettini vahvistui,
mikä johtui suhteen ominaisuuksista, työskentelytavoista sekä suunnitelmistani aloittaa jatko-opinnot yliopistossa.
Sovimme kyseisen omahoitajan kanssa, että antaisimme hoitosuhteen
muotoutua vapaasti. Työskentelyämme leimasi, ettemme tienneet mihin
kaikki johtaisi tai millä tavoilla prosessi toteutuisi. Alkuvaiheessa päätimme
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ainoastaan työskentelyn keston. Se oli tärkeää, koska päätös katkaisi pyöröovi-ilmiön jatkumisen ja rauhoitti tilanteen siitä huolimatta, että hoidon pitkittyminen vaikeuttaa sairaalasta poislähtemistä (ks. Ojanen & Sariola 1996,
52). Toisaalta olin tuolloin ollut sairaalassa yhtäjaksoisesti yli vuoden.
Teimme sopimuksen yhdeksän kuukauden työskentelyjaksosta. Tiesin,
että minulla olisi tuo aika käytössäni, joten saisin kuntoutua rauhassa.
Aika oli kuitenkin rajallinen, jolloin kysymys ei olisi ikuisuusprojektista.
(Dialogi 2008.)
Hoidon kokonaisvaltaisuus ilmeni taipumusteni ja kykyjeni huomioon
ottamisena. Siinä toteutui Marika Savukosken (2008, 142–144, 147, 149)
toteamus oman työskentelytavan löytämisen merkityksestä. Kuntoutumisestani ei muodostunut ulkoapäin ohjattua prosessia, jossa työntekijä päättää mikä minulle on parasta. Työskentelystämme tuli tehtäväkeskeistä,
sain mahdollisuuden pohtia asioita kirjallisesti, analysoida oireitani ja ongelmiani sekä konkretisoida oivallukseni kaavioiksi ja teksteiksi.
Käytännössä hoitajani teetätti minulla tehtäviä lähinnä ratkaisukeskeisentyöskentelyn ja NLP:n näkökulmista. Mietin mihin toimiin aion ryhtyä
kuntoutuakseni ja mihin olen jo ryhtynyt. Kävin läpi ongelmieni positiivisia puolia ja vastakohtaisuuksia. Etsin elämälleni mottoja, arvoja ja
asenteita sekä uutta elämänfilosofiaa. Pohdin itsenäistymisen ja itsenäisen elämän hyviä puolia. Kävin läpi vaikeuksiani ja tein kaavioita oireistani ja oireiden muuttumisesta ajan kuluessa. Kansiosta käy ilmi se, miten
huonossa kunnossa ja millaisia oireita minulla oli ollut ja miten voin nyt.
Paranemisen ja muutosten huomaaminen nosti itsetuntoani. Lopuksi tein
vianetsintäoppaan, jossa mietin mitä tekisin ja tulisin tekemään pakko- oireiden, pelkojen, masennuksen ja ahdistuksen iskiessä. Näiden ohjeiden
varassa selvisin päästyäni kotiin viimeiseltä pitkältä sairaalahoitojaksolta.
Nimesin ohjeet ”Super-Päivin käyttöohjeiksi”. (Dialogi 2008.)
Susanna Hyväri kysyy tarkemmin kansion synnystä, sisällöstä ja sen menetelmäluonteesta sekä siitä mikä siinä motivoi muutokseen.
Susanna: Kuvauksestasi välittyy suoranainen innostus erilaisten oirein
selvittelyyn, käsittelyyn ja selviytymistä tuottavien ratkaisujen löytymiseen.
Olit ollut erilaisissa terapioissa aikaisemminkin. Mikä näissä uusissa työskentelytavoissa oli erilaista ja miten ne inspiroivat sinua muutokseen?
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Päivi: Tärkeä osa prosessia oli, kun hoitajani pyysi minua miettimään
mitä kannattaisi tehdä, jotta asiat menisivät huonosti. Näin ymmärsin,
mitä minun olisi tehtävä, jotta pääsisin eteenpäin. Käynnistyi lumipallo
efekti. Pienet muutokset saivat aikaan suurempia muutoksia, josta taas
seurasi vieläkin suurempia muutoksia. Sisälläni tapahtuneet muutokset
näkyivät heti myös ulospäin. Iltaisin minulla oli tapana pyytää Diapam–
Truxal -cocktail ahdistukseen ja harhoihin, mutta hoitosuhteen alettua
pystyin luopumaan ylimääräisistä rauhoittavista lääkkeistä. Purin itseäni ja ahdistustani puhumalla.
Entisiin hoitomenetelmiin verrattuna ero oli siinä, että sain edetä omilla
ehdoillani ja vahvuuksieni varassa. Susanna Hyväri kutsuu tätä vaihetta
uuden itsesuhteen rakentamisen kuvaukseksi ja erilaisiksi muutoksiksi.
Susanna: Tätä voisi kutsua oman roolin ja identiteetin tutkimisen sekä
työstämisen vaiheeksi. Väitöskirjani [Hyväri 2001] selviytymistarinoissa oli tavallista kuvat identiteettiin kiteytyneiden käsitysten ja näkemysten muokkaamista. Päihteitä käyttäneillä tämä saattoi merkitä kova
pintaisen ja karskin roolin murtamista, mielenterveysongelmista kärsineet
alkoivat löytää omaa ääntään ja päästä eroon heitä tuomitsevista ja
vähättelevistä minän määrityksistä.
Päivi: Totta. Tässä vaiheessa itseluottamukseni kasvoi. Opin tuntemaan
itseäni ja tapojani reagoida asioihin. Huomasin tulevani toimeen tunteideni kanssa ja lopulta selviäväni ilman sairaalahoitoa. Aloin peilata
itseäni suhteessa itseeni ja otin vastuuta itsestäni ja kuntoutumisestani.
Tein töitä itseni kanssa, mikä vei minua eteenpäin. Varmasti ”työsopimuksen” muodostaminen hoitajan kanssa oli käännekohta. Sain mahdollisuuden yrittää vielä kerran kohdata jotakin vielä tuntematonta
yhdessä hoitajan kanssa, joka tukisi minua prosessissa.
Kuntoutuminen ja identiteetin muuttuminen

Löydän kuntoutumisen prosessista samankaltaisia elementtejä kuin identiteetin muuttumisesta itsensä kehittämisenä, henkisenä kasvuna, sisäisen
todellisuuden rakentamisena, entisen kyseenalaistamisena, uusien asioiden
löytämisenä (Salo & Tuunainen 1996, 169), eettisenä kypsymisenä, vastuun
ottamisena elämästä ja toisista (Vuorinen 1997, 17), moraalin rakentamisena, käsityksenä työn tekemisestä ja sen tavoitteista, sukupuolisuudesta
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sekä kyvystä solmia syviä, kestäviä ja vastavuoroisia ihmissuhteita (Taipale
1998, 329). Kuntoutumiseeni liittyy muitakin identiteetin kehittymisen vaiheita,
kuten eriytyminen, yksilöityminen ja samaistuminen (Pihlajarinne 1994, 21).
Ihmisenä kasvamiseen taas kuuluu elämänotteen syventäminen (Vuorinen 1997,
17) sekä asioita työstämällä saavutettu identiteetin vahvistuminen, voimistuminen ja kehittyminen (Salo & Tuunainen 1996, 169, 173; Taipale 1998, 319).
Susanna Hyväri löytää kuvauksesta samoja aineksia kuin aikaisemminkin.
Hänen mukaansa identiteettini muuttuminen muuttaa suhdettani järjestelmään, sairaalainstituutioon ja itseeni sekä johtaa eteenpäin kohti muutosten
jatkumista ja ”tavallista elämää”. Muutosten edellytyksenä on minäkuvan
muuttuminen.
Susanna: Käänne tuottaa muutosta, joka asettaa sosiaaliset tilanteet
uuteen valoon. Kyllästyminen sairaalaelämään kuvaa tätä. Uusi identiteetti, joka rakentuu itsesuhteen muututtua, asettuu ristiriitaan suhteessa institutionaaliseen asemaan. Toivon herääminen on myös oleellista.
Instituutiona määrittelemään alistettuun ja syrjäiseen asemaan syntyy
tulevaisuuden perspektiivi, joka ei olisi mahdollinen, ellei omassa identiteettityöskentelyssä olisi noussut esiin uusia versoja. Halu jatkaa
opiskelua ja tavallista elämää pyrkii esiin juuri siinä vaiheessa kun
minäkuvaan on saatu työstettyä ulos sairaan ja kyvyttömän roolista.
Roolin muuttuminen, identiteetin määritteleminen uudelleen ja kyllästyminen vanhaan toteutuivat jälleen kerran. Siirtyessäni sairaalan asuntolaan
vuoden 2001 keväällä en ollut enää suljetun osaston potilas vaan omalla
avaimellani huoneeseeni kulkeva kuntoutuja, joka suunnitteli jatko-opintoja ja tulevaisuutta.
Toivon herääminen oli tärkeintä. Hoitajani uskoi minuun ja kannusti
minua eteenpäin. Opiskelijan tai orastava tutkijan identiteetti alkoi
vähitellen vallata alaa kroonikon identiteetiltä. Olinhan päässyt asuntolaosastolle ja aloitin jatko-opintojani. Myös avohoitoon pääseminen
kangasti. Päätin, etten enää halua palata sairaalaan. (Dialogi 2008.)
Toimintakäytännöt vaikuttavat potilaan tai kuntoutujan identiteetin muodostumiseen sekä kuntoutumiseen ja toipumiseen, koska käsitys itsestä on yhteydessä siihen, mitä uskomme osaavamme, mitä teemme ja valitsemme.
Identiteetti vaikuttaa elämän eri alueisiin, elämänkulkuun, itsetuntoon, itse
tuntemukseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin (Dilts 1997, 239). Akateemiseen
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identiteettiini liittyy se, että pitkäaikaisosastolla ollessani päätin jatkaa
opintojani. Se tuntui motivoivalta toiminnalta, mutta sairaalassa eikä yliopistolla oltu samaa mieltä.
2000-luvun alussa haaveilin opintojen jatkamisesta ja lisensiaatintutkinnosta, mutta minulle tarjottiin teollisuusterapiaa, joka olisi ollut käytännössä rutiininomaista pakkaustyötä. Onneksi omahoitajani piti puoliani
eikä minua pakotettu pakkaamaan papiljotteja. Mietin, olisiko hoitoani
ja kuntoutumistani voitu räätälöidä jo aikaisemmin kun se lopulta tapahtui? Motivoituminen kai olisi tarkoittanut sitä, että olisi tiennyt,
mitä tarvitsisi ja pyrkinyt sitä kohti. (Dialogi 2008.)
Miten minulle olisi käynyt, jos olisin hyväksynyt sairaalassa tarjotun roolin papiljottien pakkaajana tai kirjoittanut vain päiväkirjaa ja runoja, kuten
yliopistolla ehdotettiin (ks. Karisto 2010, 305)? Onneksi luotin kykyihini,
taitoihini, tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja unelmiin ja omahoitaja tuki
minua tässä. Moni piti varmasti ajatuksiani jatko-opinnoista suuruudenhulluina ja epärealistisena. Ainakin yliopistolla tarkoitus oli hyvä, kun
minua yritettiin vieroittaa jako-opiskeluhaaveista: ”Tuntui vain epäeettiseltä rohkaista häntä jako-opiskeluaikeissa. Näin kovaan tavoitteeseen ripustautuminen vaikutti minusta suorastaan vaaralliselta tuossa kunnossa.”
(Karisto 2010, 305.) Haaveeni jatko-opinnoista oli kuitenkin muuttumisen
ja toipumisen ytimessä. Kuntoutujan identiteettini alkoi kasvaa heti kun
uskoin, että kykenen edelleen opiskelemaan.
Susanna: Sairastumisen syvässä vaiheessa haaveilet lisensiaatin tutkinnosta. Miten ajatus jatko-opinnoista syntyi ja oliko sillä yhteyttä
sairastamiseen tai toiveeseen selviytymisestä?
Päivi: En oikein ymmärtänyt miten sairas olin, mutta haave opiskelun
jatkamisesta antoi toivoa. Ehkä pystyn vielä johonkin. Yliopisto-opiskelu oli hyvää aikaa psyykkisestä oireilusta huolimatta. Ajattelin, että
voisin jaksaa jatkaa opintojani kunnostani huolimatta. Tästä ehkä alkoi
kasvaa kuntoutujan identiteettini.
Tätä vaihetta kuntoutumissani ja identiteettini kehittymisessä kuvaavat
itsearvostuksen, itsetuntemuksen ja minätietoisuuden käsitteet. Itsearvostus tarkoittaa sitä, miten hyvänä ja taitavana yksilö pitää itseään sekä sitä
miten hän arvostaa itseään. Itsetuntemus taas kuvaa omien rajoitusten ja
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vahvuuksien tuntemista. (Ojanen 1996, 31.) Asiakassuhteen aikana tapahtunut itsearvostuksen, itsetuntemuksen ja minätietoisuuden kasvaminen
johtui siitä, että tunsin saavani ymmärtämystä, arvostusta sekä kohtasin
jonkun, joka uskoi ja luotti minuun, kykyihini sekä voimavaroihini selviytyä. Kutsun tätä kohtaamista ja asiakassuhdetta kuntoutumiseni käännekohdaksi. Hoitaja jakoi käsityksen ja kokemuksen siitä, millainen minä
olen. Tämä on identiteetin kannalta tärkeää, koska siihen ei kuulu vain
oma käsitys itsestä vaan myös läheisten käsitykset. On tärkeää tuntea, että
läheisten kokemus minusta on samankaltainen kuin oma kokemukseni itsestäni. (Alitolppa-Niitamo 1993, 41–42.)
Erik H. Erikson (1959, 22) kuvaa asiaa toteamalla, että identiteetissä on
kaksi puolta subjektiivinen eli yksilön kokemus itsestään ja objektiivinen
eli muiden kokemus hänestä. Subjektiivista identiteettiä testataan elämäntilanteista ja ihmissuhteista tulevien palautteiden avulla. Subjektiivisen ja
objektiivisen identiteetin samankaltaisuus liittyy realistiseen kuvaan itsestä
sekä minuuden pysyvyyteen. Mitä paremmin ne yhtyvät, sitä realistisempi
käsitys yksilöllä on itsestään ja sitä pysyvämpi on hänen minuutensa. (Mäen
pää 1995, 53.)
Ulkopuolelta saamani tuki oli todella tärkeää. Ehkä merkityksellisintä
oli toivon herääminen yliopistolla alkuvaiheessa vallinneiden epäilyjen
jälkeen (ks. Karisto 2010). Tämä tarkoitti henkisen ja konkreettisen tuen
saamista opintoihin, mikä oli lopulta valmistumisen edellytys.
Tärkeää oli joustavan ja ymmärtävän kohtelun saaminen yliopiston
professorilta. Aluksi siellä epäiltiin voimavarojeni riittämistä vaativiin
opiskeluponnistuksiin, kuten oman sairauteni tutkimiseen. Mutta kun
ohjaava professori huomasi tutkimusasetelmani toimivan, sain tukea ja
kannustusta. Muistini huononemisen vuoksi tein sosiaalipsykologiaan
kaksi sivuainetutkielmaa ja muut kirjatentit suoritin esseillä, mikä auttoi tutkinnon suorittamisessa. (Dialogi 2008.)

5.3 Sairaalasta avohoitoon
Keväällä 2001 siirryin pitkäaikaisosastolta asuntolaosastolle, vaikka jatkoinkin entistä hyvältä tuntuvaa hoitosuhdetta. Asuntolaosastolla sain
mahdollisuuden pehmeämpään laskuun kohti avohoitoa. Osastolla ei ollut
hoitajaa ympäri vuorokauden, joten jouduimme selviämään paljolti itseksemme. Lopulta koitti päivä jolloin siirryin avohoitoon. (Dialogi 2008.)
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Sairaalahoidosta avohoitoon siirtyminen ei ollut helppoa, koska viimeisin hoitojakso oli kestänyt lähes kaksi vuotta. Tästä vaikeudesta ja avohoidon haasteista kertoo se tosiasia, että uuden sairaalahoitojakson todennäköisyys lisääntyy jokaisen hoitokerran jälkeen (Ojanen & Sariola 1996,
52). Vuosien kuluessa sairaalaan palaaminen tosiaan tuntui aina vain helpommalta ja sairaalassa olemisesta tuli oikeastaan arkea sekä rutiinia.
Pääsen pian pois sairaalasta.
Mikä minua sitten odottaa?
Suuri tuntematon elämä.
(Päiväkirja kevät 2001)
Laitoshoidon päättymiseen ja avohoidossa olemiseen liittyy haasteita ja
ongelmia, joiden ratkaisemiseen kuntoutuja voi tarvita apua ja tukea (Ojanen
& Sariola 1996, 191). Siirtymävaiheessa korostuivat erityisesti arjen taidot. Kotiutuessani huomasin esimerkiksi, että ruoka oli laitettava itse, eivätkä kaapit täyttyneet itsestään, oli lähdettävä kauppaan. Tällaiset käytännön ongelmat ratkesivat kuitenkin suhteellisen helposti. Tulevaisuuteen ja
elämän tarkoitukseen liittyvät asiat askarruttivat enemmän ja niiden selvittäminen vei aikaa. Usein haasteena on myös lääkityksen hoitaminen itsenäisesti, vähäiset sosiaaliset suhteet ja tuki, läheisten kielteiset asenteet tai
käytännön asioiden hoitaminen (Ojanen & Sariola 1996, 191).
Koska sairaalakierteeni kesti yli seitsemän vuotta ja viimeinen pitkä
hoitorupeama vuoden ja kymmenen kuukautta, ei paluu ”siviilielämään”
ollut helppoa. Podin vierotusoireita ja jouduin opettelemaan uudestaan
monia arjen itsestään selvyyksiä sekä tutustumaan itseeni ja miettimään
mitä haluan elämältäni, mitkä ovat tavoitteeni ja mikä on elämäni tarkoitus ja mistä sen löydän. Super-Päivin -käyttöohjeiden avulla etsin
ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin ja sainkin apua.
Aluksi kuvittelin ongelmieni olevan takanapäin, joten voisin palata
töihin ja elää normaalisti. Se ei kuitenkaan onnistunut. Fyysiset ja
psyykkiset voimavarani olivat vähäiset ja psyykkiset ongelmat aiheuttivat
vaikeuksia käytännön elämässä. Ratkaisujakin kuitenkin löytyi. Lieden
ja uuninkäytön pelkoon löytyi turvaliesi, jota uskalsin käyttää. Pyykinpesua helpottamaan ostin kuivausrummun. (Dialogi 2008.)
Suurimmat ongelmat syntyivät riittämättömästä avohoidosta ja terapeuttisesta tuesta. Sairaalahoidon päättyessä minulle sovittiin aika avohoitoon,
98

mutta suunnitelma sen varalta, että tarvitsisinkin tukea arvioitua enemmän
tai varhaisemmassa vaiheessa puuttui (vrt. Laitila 2010, 100–101). Kotiutuessani pitkän sairaalahoidon jälkeen toimin poikkeuksellisesti ja sain
apua otettuani yhteyttä avohoidon ylilääkäriin.
Päivi: Avohoidossa ongelmaksi muodostui kuntoutuksen riittämättömyys.
Psykiatrian poliklinikan tarjoama keskusteluapu – tunti joka toinen viikko – ei kannatellut riittävästi. Soitin psykiatrian ylilääkärille ja kävin
hänen vastaanotollaan, kunnes pääsin erityisesti skitsofrenian hoitoon
erikoistuneeseen kuntoutuskeskukseen.
Susanna: Tässä vaiheessa tarinaa ollaan selviytymisen polulla. Suhteesi palveluihin ja auttajatahoin on muuttunut päämäärätietoiseksi. Minkälaiseksi asiakkaaksi/potilaaksi olet tässä vaiheessa tullut? Määrittelit
oman hoitosi riittämättömäksi ja olit yhteydessä psykiatrian ylilääkäriin?
Ei aivan tavallista ”rivipotilaan toimintaa”. Miten tämä uusi päättäväisyys ja määrätietoisuus mielestäsi syntyi?
Päivi: Sain itsevarmuutta onnistuneesta hoito- ja kuntoutussuhteesta.
Minulla oli ollut joku, joka uskoi minuun ja oli valmis tekemään työtä
kanssani. Työ myös tuotti tuloksia ja halusin edetä eteenpäin. Minusta
alkoi tuntua, että minulla on oikeus hyvään hoitoon ja kuntoutukseen,
niinpä soitin ylilääkärille kun en muutakaan keksinyt. Päättäväisyyteni
syntyi toivosta ja parantuneesta itsetunnostani sekä uskosta siihen, että
olen avun saamisen arvoinen ihminen. Odotin uteliaana mitä keskuksella olisi tarjottavana.
Kuntoutuminen avohoidossa

Vuoden 2001 syksyllä pääsin asiakkaaksi psykoosien hoitoon erikoistuneeseen kuntoutuskeskukseen. Asiakkuus kesti vuoden 2006 loppupuolelle. Hoidossa painottuivat omahoitaja- ja lääkärikeskustelut, ryhmämuotoinen kuntoutus sekä hoitosuunnitelmien tekeminen.
Hoitosuunnitelmassa määriteltiin kuntoutuksen lähi- ja etätavoitteet, joten
siinä konkretisoitui kuntoutumisprosessin tavoitteellisuus. Tavoitteet vaihtelivat
konkreettisista asioista yleisiin päämääriin. Myöhemmissä hoitoneuvotteluissa käytiin läpi niiden toteutumista ja asetettiin uusia tavoitteita. Näin kuntoutumisesta muodostui prosessi (Järvikoski & Härkäpää 2004, 19, Romakkaniemi 2011, 179), jossa opin ratkaisemaan ongelmia erilaisilla tavoilla.
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Päästyäni kuntoutuskeskukseen syksyllä 2001 kuntoutuksen lähitavoitteiksi määriteltiin avohoidossa selviytyminen, opintojen jatkaminen,
hoitoon sitoutuminen ja siinä edistyminen. Tavoitteenani oli pyrkiä
tulemaan toimeen sairauteni oireiden kanssa, hallitsemaan harhojani
ja kestämään elämään kuuluvaa ahdistusta. Toivoin oppivani olemaan
ahdistumatta asioista, joista ei tarvitsisi ahdistua, ja etten olisi niin
herkkä masennukselle ja tunteiden vaihteluille. Halusin hallita tarkastamispakkoani kotoa lähtiessäni, voittaa pelokkuuden ja uskaltaa heittäytyä elämän varaan rohkeasti. Etätavoitteena haaveilin jatko-opinnoista,
osa-aikatyöstä ja vähemmällä hoidolla selviämisestä. (Dialogi 2008.)
Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteet voivat vaihdella hyvin paljon tilanteesta
riippuen. Siinä voidaan esimerkiksi pyrkiä parantaamaan ihmissuhteiden
hoitamisessa tarvittavia valmiuksia (Schwartz & Shockley 1956/1980,
213) tai ylläpitämään elämänhallintaa (Järvikoski & Härkäpää 2004).
Keskuksessa sain tavata omahoitajaani aluksi ainakin kerran ja tarvittaessa jopa kaksi kertaa viikossa. Omahoitajasuhde osoittautuikin
merkittäväksi. Kaikesta huolimatta tunsin itseni edelleenkin harhaiseksi, ahdistuneeksi, yksinäiseksi, pelokkaaksi ja ajoittain halusin vain
kuolla. Minun oli vaikea olla kotona, mutta myös vaikea lähteä kotoa
pelkojen ja pakko-oireiden vuoksi. Kuntoutuksen aikana opin laukaisemaan ongelmia ja vaikeita tunteita ottamalla yhteyttä ammattiauttajiin,
ystäviini tai perheenjäseniini tai tekemällä arjen askareita.
Keskuksessa parasta oli puhuminen. Hoitajani kanssa kävimme läpi
vaikeita asioita ja pikkuhiljaa huomaisin harhojen, ahdistuksen ja itsetuhoisuuden häipyvän ja väistyvän. Vaikka tunne-elämäni alkoi vapautua,
olin pitkään riippuvainen asiakassuhteesta ja viikoittaisista tapaamisista. Organisaatiomuutosten vuoksi omahoitajani vaihtui ja tavoitteeksi
muodostui kuntoutussuhteen lopettaminen. Onneksi minulle varattiin
tähän riittävästi aikaan ja työstimme lopettamisvaiheeseen liittyviä
tunteita pitkään. Jatkoin vielä keskuksesta irtautumista kahden hoitajan
kanssa, kunnes lopulta koin olevani riittävän vahva lopettaakseni käynnit vuoden 2007 alussa reilun viiden vuoden kuntoutusjakson jälkeen.
(Dialogi 2008.)
Marika Savukoskenkin (2008) tutkimuksessa puhuminen hahmottui yhdeksi asiakassuhteen paranemista edistäneeksi tekijäksi. Se koetaan mahdolliseksi ja jopa helpoksi, jos hoitaja kohtaa ihmisen kokonaisena, on
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turvallinen, luotettava sekä huolehtiva. Tärkeää on hoitajan kyky puhua
sairaudesta sen oikealla nimellä sekä se, että hän saa toisen myöntämään ja
näkemään sairautensa. (Savukoski 2008, 165–167.) Onnistuneeseen ja
hyvän hoitoon liitetään muitakin elementtejä, kuten toiminta ja toiminnallisuus esimerkiksi retket, taideterapia, jooga, ryhmäkeskustelut ja yksilö
terapia (mt. 2008).
Päivi: Kuntoutumisen prosessi vaati paljon ja mielestäni kuntoutuminen edellytti sitä, että sain pohtia ja käsitellä asioita monesta eri näkökulmasta. Yhden hoitajan kanssa keskusteleminen ei olisi mahdollistanut tällaista prosessia ja lopputulosta.
Kuntoutuskeskuksen ryhmätarjonta oli monipuolista: kävin tutustuja
ryhmässä, lääkehoidon- ja oireidenhallinnan kursseilla, kognitiivisessa
ryhmässä, elämänhallintaryhmässä, painonhallintaryhmässä, kehonhahmotusryhmässä ja toimin vertaisryhmissä ohjaajana.
Lääkehoidonkurssilla saimme tietoa lääkityksestä. Kävimme läpi
lääkityksen merkitystä kuntoutumiselle ja oireiden hallinnalle. Pohdimme miten voi erottaa toisistaan lääkityksen sivuvaikutukset sairauden
oireista ja miten tulee toimia jos sivuvaikutuksia ilmenee. Lääkityksen
arvostaminen on tärkeää. Itse koen lääkityksen ikään kuin turvaavan
selustani ja luovan pohjan oireideni kanssa selviämiselle. Tällä hetkellä
[2008] minulla on psykoosin esto- ja masennuslääkitys ylläpitoannostuksella.
Oireidenhallintakurssin avulla opettelin tunnistamaan oireitani.
Mietin mitkä merkit tai oireet ennakoivat sairauteni uusimista ja miten
voin hallita niitä. Varomerkkejä olivat univaikeudet, muistin huononeminen, hulluksi tulemisen pelko, lisääntynyt harhaisuus ja hajanaisuus
sekä etääntyminen läheisistä ja arkielämästä. Oireidenhallintaohjelmaan kuului hätätilasuunnitelman tekeminen, jonka avulla mietin mihin
otan yhteyttä ongelmien ilmaantuessa. Ystäväni suostui tukihenkilöksi,
ja sitoutui auttamaan minua näissä tilanteissa. Pikkuhiljaa varomerkkini muuttuivat, harhat hävisivät kokonaan ja ihmissuhteet paranivat ja
normalisoituivat.
Opin tunnistamaan pitkäaikaisoireeni, joita olivat masentuneisuus,
itsetunto-ongelmat, jännittäminen, hermostuneisuus, väsymys, mieli
alanvaihtelut, paha olo ilman syytä sekä pelot, pakkoajatukset ja
tuntemukset, jotka vaikeuttavat päivittäistä elämää, esimerkiksi vaikeus liikkua yleisillä kuluvälineillä. Keinoja hallita näitä oireita ovat
päiväkirjan kirjoittaminen, ”käyttöohjeiden” lukeminen, kotitöiden
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tekeminen tai ystävien kanssa jutteleminen. Pikkuhiljaa rohkaistuin
kulkemaan junalla.
On tärkeää oppia erottamaan pitkäaikaisoireet varomerkeistä, lääkityksen sivuvaikutuksista ja normaaleista mielialan muutoksista. Kaikki
oireet ja ongelmat eivät johdu psyykkisestä sairastamisesta, vaikka
aluksi tuntuikin siltä. Elämään kuuluu muutenkin ahdistusta, väsymystä
ja masennusta. Niiden ei vain tarvitse hallita koko elämää.
Kursseilla kävimme läpi ongelmanratkaisutaitoja ja erityistä ongelmanratkaisutekniikkaa, mihin kuuluvat ongelman määritteleminen,
ratkaisukeinojen keksiminen, vaihtoehtojen arvioiminen, parhaan vaihto
ehdon valitseminen, valitun ratkaisutavan toteuttamisen suunnitteleminen ja suunnitelman toimivuuden tarkistaminen sekä lopulta sen toteuttaminen.
Kehonhallinnan harjoittamisryhmässä tavoitteena oli tutustua omaan
kehoon, vapauttaa hengitystään, tunnistaa jännitystilat, oppia rentouttamaan kehonsa ja mielensä sekä löytää fyysiset voimavaransa.
Päämääränä oli oppia kohtaamaan itse itsensä kokonaisvaltaisesti.
Ryhmänistunnon aluksi teimme fyysisiä harjoituksia, joiden tarkoituksena oli kosketuksen saaminen omaan kehoonsa. Loppuajan käytimme
harjoitusten aikana syntyneiden tunteiden purkamiseen keskustelemalla.
Elämänhallintakurssilla, mietimme elämämme suuntaa. Olenko itse
elämäni ohjaksissa? Olenko itselleni orjapiiskuri vai hyvä haltija? Mietin
mihin suuntaan olen menossa, ja onko se juuri se suunta mihin haluan
mennä? Mitkä ovat oman elämäni säännöt? Ohjaanko itse elämääni,
teenkö päätökseni ja valintani itse? Osaanko rakastaa ja kunnioittaa
itseäni ja hyväksynkö itseni?
Tavoitteenani oli, että uskaltautuisin tuomaan esiin omia mielipiteitäni, ottaisin vastuun itsestäni ja oppisin tunnistamaan, mitä vastuu on.
Elämänhallinta on monimutkainen ja monisyinen prosessi. Oman elämänsä hallinta ei ole aina helppoa, sillä siihen liittyy vastuunottaminen
omasta elämästään. Elämänhallintaan kuuluu se, että uskaltaa olla
oma itsensä ja nähdä omat voimansa ja heikkoutensa. On uskallettava
toteuttaa elämäänsä ja unelmiansa epäonnistumisen uhallakin. Elämätöntä elämää ei saa takaisin, mutta elämänsä elämisen voi aloittaa
milloin vain.
Ryhmässä pohdimme unelmiamme. Unelmat kuuluvat mielestäni
hyvään elämään. Haaveilin lisensiaattityöstä ja osa-aikatyöstä, jossa
voisin hyödyntää kokemuksiani ja koulutustani. Halusin jakaa eteenpäin
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tietoa, jota olen sairauden, sairaalassaolojen ja koulutukseni myötä
saavuttanut. Nämä haaveet ovatkin toteutuneet.
Susanna: Tämä kuvaus näyttää lähes idealisoidulta terapeuttisten toimintamallien kuvaukselta. Jokainen kurssi tuntuu olevan juuri se oikea
sinulle ja avaa tilannettasi tavoittelemasi muutoksen suuntaisesti. Voi
hyvin kuvitella kuinka voimistut, kasvat ja saat ennen kokematonta otetta elämääsi.
Yhdistän kuntoutumisen kokonaisvaltaisuuden, syvällisyyden ja monipuolisuuden identiteetin ja minuuden kokonaisvaltaisuuteen, syvällisyyteen ja moninaisuuteen. Kuntoutuminen on vaativaa kuntoutujalle ja edellyttää vastuunottamista elämästä, eikä vain kuntoutumisen prosessista.
Vastaavasti työntekijöiltä ja heidän ammattitaidoltaan vaaditaan paljon
(Savukoski 2008, 148).
Vuoden 2006 loppupuolella totesin, että olen saanut kuntoutuskeskuksen hoidosta sen mitä sillä on annettavaa ja hoitovastuu siirrettiin perusterveydenhuoltoon terveyskeskukseen. Hakeuduin kuitenkin yksityisen psykiatrin ja psykoterapeutin vastaanotolle.

5.4 Kuntoutuminen psykoterapiassa
Psykoterapiasuhde alkoi vuoden 2007 alussa puoli vuotta kestäneellä kartoitus- ja arviointijaksolla. Saman vuoden keväällä totesin olevani valmis
aloittamaan intensiivisen psykoterapian. Se jatkuikin säännöllisenä lähes
kuusi vuotta. Yhteensä yli 27 vuotta kestänyt ”hoito- ja kuntoutusurani”
päättyi marraskuussa 2012.
Sairaalassa alkanut ja kuntoutuskeskuksessa jatkunut kuntoutumis
prosessi syveni entisestään psykoterapiassa. Mahdollisuus hyödyntää
psykoterapiasuhdetta edellytti aiemmissa hoitosuhteissa tapahtunutta toimintakyvyn ja voinnin parantumista, minuuden vahvistumista, kypsyyttä
sekä valmiuksia käsitellä asioita ja kestää erilaisia tunteita. Antti Karisto
(2010, 305) teki saman havainnon vahvistumisestani kirjoittaessaan lisensiaatintyöni tekemisen käännekohdasta: ”Usva oli haihtunut sanojen
edestä, kohmeiset lauseet olivat sulaneet ja virtasivat nyt tavalla, joka
kertoi paitsi tutkimisen tuloksista myös paranemisprosessista.”
Alkuvaiheessa pohdimme psykoterapeutin kanssa terapian mahdollisuuksia, tavoitteita ja reunaehtoja. Totesimme, ettemme voisi tietää mihin
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päätyisimme, mutta päätimme katsoa. Toivoin saavani tukea erilaisten
vaikeiden tunteiden ja muistojen käsittelyyn.
Nämä muistot ja tunnelmat tuntuvat tuskaisilta, uhkaavilta ja pelottavilta.
Kuitenkin luulen, että uskaltaisin ja pystyisin kohtaamaan ne, mutta tarvitsen siihen tukea – nyt sinulta. (Sähköposti psykoterapeutille 7.5.2007)
Lainauksessa näkyy yleinen käsitys psykoterapiasta paikkana, jossa on
mahdollisuus purkaa negatiivisia tunteita sekä jäsentää ja rationalisoida
tunnekokemuksia. Erityisesti uhkaavilta tuntuvien tunteiden purkamisen
uskotaan helpottavan. (Valkonen 2007, 83–84.) Näiden odotusten toteutuminen vahvistui vuosien kuluessa.
Terapiassa on ollut merkittävää ja tärkeää omien tunteideni kohtaaminen ja niiden tunnistaminen. Pikkuhiljaa olen oppinut tuntemaan ja
arvostamaan itseäni. Olen huomannut, että tunteet ovat tunteitani.
Selviän niiden kanssa, olivat ne sitten negatiivisia tai positiivisia, surullisia tai iloisia. Vaikka olen oppinut kokemaan ajatuksiani omina
ajatuksinani, niin en vielä koe itseäni täysin itsekseni, enkä tunteitani
tunteikseni eli matkaa olisi vielä tehtävä… (Liite psykoterapian jatkorahoitushakemukseen 23.6.2009.)
Psykoterapia voimavarojen vahvistajana ja apuna tunteiden kestämisessä
toteutui luottamuksellisen suhteen sekä toimivan yhteistyön kautta. Voimaantuminen ja vahvistuminen konkretisoituu kesällä 2009 kirjoittamassani liitteessä psykoterapian jatkorahoituslausuntoon.
Kulunut aika psykoterapiassa on ollut minulle monella muotoa merkittävä ja tärkeä. Se on auttanut tulemaan toimeen ja jaksamaan itseni
kanssa, suhteissa läheisiini, työssäni ja elämän ongelmatilanteissa.
Ehkä vaikein kohtaamani tilanne oli ystäväni itsemurha syksyllä 2008,
joka herätti surun, tuskan ja vihankin. Verrattuna aikaisempaan, pystyin itkemään, suremaan ja olemaan vihainen. Kaipaan ystävääni edelleen, mutta selviän suruni ja muistojeni kanssa. (Liite psykoterapian
jatkorahoitushakemukseen 23.6.2009.)
Vuosia myöhemmin kuvasin samaa vahvistumista sekä toisaalta tarvetta
jatkaa tunteiden kohtaamista viestissä, jonka kirjoitin psykoterapeutille
vaikeana hetkenä ja vaikeassa elämäntilanteessa kesälomatauon aikana.
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Kuitenkin se, mitä terapiassa olemme rakentaneet kantaa ja kaikesta
kivusta huolimatta olen selvinnyt tunteideni ja itseni kanssa. Toisaalta
on tunteita joita en pysty tuntemaan enkä kohtaamaan yksin, mutta
täytyyhän sinullakin olla jotain tekemistä… (Sähköposti psykoterapeutille kesä 2011)
Kokemukseni vastaa Vilma Hännisen kuvaamaa vahvistumista. Hänen
mukaansa masennus tekee yksilöstä entistä toimintakykyisemmän ja vahvemman, koska selvitäkseen yksilön on ollut pakko löytää uusia elämänhallinnan tapoja (Hänninen 2004, 286). Tunteiden kohtaamisen lisäksi ymmärryksen lisääntyminen menneisyydestä auttoi minua selviämään senhetkisten
elämäntilanteiden vaikeuksista ja kriiseistä tuomalla mahdollisuuksia sekä
keinoja toimia uudenlaisella tavalla (vrt. Happo ym. 2014, 345).
Keväällä 2009 jouduin jäämään sairauslomalle episodin seurauksena,
joka sekoitti menneisyyden tapahtumat työpaikan tapahtumiin ja ihmissuhteisiin. Psykoterapian avulla oivalsin mistä on kysymys ja pystyin
jatkamaan työtäni sekä elämääni ilman psykoosia ja sairaalahoitoa.
(Liite psykoterapian jatkorahoitushakemukseen 23.6.2009.)
Prosessi jatkui ja syveni edelleen vuosien aikana. Lisääntynyt arjen ja tunteiden hallinta vahvisti voimavaroja entisestään. Näin psykoterapiasta muodostui positiivinen kehä, jossa muutokset seurasivat toisiaan. Keskeistä oli
tarpeettomiksi osoittautuneiden psyykenlääkkeiden vähentäminen sekä luottamuksen kasvaminen itseeni, psykoterapeuttiin ja psykoterapiasuhteeseen.
Tarinani käännekohdaksi muodostui traumaattisten kokemusten, tunteiden ja muistojen uudelleen eläminen psykoterapiasuhteessa. Kun koin ja
elin menneisyyteeni liittyneitä ahdistavia tilanteita ja muistoja uudelleen ja
kerroin niistä terapeutilleni turvallisessa ympäristössä, ne hävisivät ja lakkasivat vaivaamasta minua. Pystyin vapautumaan menneestä ja siihen liittyneestä ahdistuksesta, syyllisyydestä ja masennuksesta. Heräsin elämään ja
eloon. Löysin minuuteni ja itseni, en ainoastaan ymmärtämällä ja ymmärretyksi tulemalla, vaan myös kokemalla ja tuntemalla. Toisin sanoen muodostin tarinan elämästäni, kerroin sen, tulin kuulluksi, ja ennen kaikkea
elin tarinani uudelleen läpi. Koin ja tunsin asioita ja tunteita, joita en ollut
aikaisemmin uskaltanut enkä pystynyt kokemaan ja tuntemaan. Nyt minulla oli voimia ja taitoa tehdä se sekä samalla jäsentää ja ymmärtää kokemuksia ja tunteitani. Kyseessä oli enemmän kuin tarinan kertominen, se oli
tarinan läpi eläminen. Tunnistan sen mitä Stanley Cohen (2001, 255–256)
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puhuu totuuden kohtaamisen tärkeydestä. Paraneminen ja eheytyminen
edellyttivät sitä, että kohtasin ja opin tuntemaan totuuden itsestäni ja menneisyydestäni. Yksinkertaisesti luovuin asioiden selittelemisestä.
Tarinallisesti tämän voi ilmaista toteamalla, että prosessissa toteutui
psykoterapian tavoitteena oleva mahdollisuus tulla kuulluksi, kertoa oma
tarina ja muodostaa uusi, erilainen tarina (vrt. Valkonen 2007, 253). Psykoterapeutti toteutti tehtäväänsä ja auttoi minua kertomaan ja muodostamaan ”hyvän tarinan”. Tarinan, joka oli yksilöllinen ja yksilöllisesti syntynyt. Psykoterapian avulla loin tarinan elämäntapahtumista sekä niiden ja
kokemusten vaikutuksesta itseeni ja elämääni. Siitä nouseva ymmärrys toi
uskoa, luottamusta ja toivoa tulevaisuuteen. Psykoterapia tarkoitti sisäistä
eheytymistä eli kokemisen tapojen ja tunne-elämän muuttumista, voinnin
paranemista sekä kokemusta aidosta ja totuudenmukaisesta minuudesta.
Tuotin johdonmukaisen tarinan elämästäni, mitä Jukka Valkonen (2007,
254) kutsuu psykoterapian koherentiksi merkitykseksi.
Psykologisin termein asian voi ilmaista toteamalla, että prosessissa
konkretisoitui minätietoisuus ja sen merkitys identiteetin tunnustamiselle
sekä ymmärtämiselle (Ojanen 1996, 32). Psykoterapiassa luodun identiteetin avulla pystyin erottumaan ja erottamaan itseni muista, tietämään
kuka ja millainen olen, tulin yksilöksi (vrt. Pihlajarinne 1994, 29). Psykoterapia auttoi aidon ja todellisen minuuden löytämisessä (vrt. Valkonen
2007, 82). Oikeastaan se tapahtui erilaisten asiakassuhteissa toteutuneiden
prosessien kautta kymmenien vuosien aikana. Lopulta kykenin ajattelemaan, tuntemaan ja kokemaan asiat uudella tavalla, kokonaisena itsenäni.
En ollut enää kameleontti, jonka väri muuttuu alustan mukaan, vaan minusta tuli elävä, tunteva, ajatteleva ja kokeva yksilö.
Psykoterapiaan kuului pohdinta sairauden sanomasta ja merkityksestä.
Martti Siiralan mukaan sairautta ei ole olemassa itsessään, selkeärajaisena
ilmiönä, vaan se palvelee jotain erityistä ja rajattua tarkoitusta. Sairaus
tarkoittaa hälytystä tai muistutusta jostain elämää koskevasta uhasta tai
vääristymästä. Jos sanomaa ei kuulla, oireet pahenevat. (Siirala 1969, 121–
127.) Tunnistan erityisen selvästi sen, kuinka tämän sanoman kuuleminen
lisäsi elinvoimaa ja integraatiota sekä vapautti, mikä tarkoitti toipumista.
Sairauteni positiivinen sanoma nousee takapakkien ja vaikeuksien hyväksymisen kautta. Takapakkejahan tulee kaikille ihmisille, ja ne kuuluvat elämään. Niitä väitetään jopa elämän suolaksi, jotka antavat sille
maun. Käytännössä vaikeudet saavat ihmisen työskentelemään itsensä
kanssa ja menemään itseensä, jolloin ihminen voi oppia tuntemaan
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itsensä laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Tällöin ihminen voi löytää kaksi
puoltaan. Pimeä puoli voi olla vaikea hyväksyä, mutta sekin on oleellinen
osa ihmistä. Tähän puoleen tutustuminen mahdollistaa sen, että pystyy
hyödyntämään myös ne hyvät asiat itsessään. Voidaan sanoa, että positiivisuus löytyy kivun kautta. Pekka Hämäläinen kutsuu tätä positiivis–
realistiseksi elämänasenteeksi. Itse haluaisin oppia ja opetella tällaista
elämänasennetta. (Dialogi 2008.)
Kuntoutuminen ei edennyt suoraan ylös- tai eteenpäin, vaan prosessiin
kuului tasanteita ja takapakkeja. Tasannevaiheilla oli ja on oma merkityksensä.
Marjo Romakkaniemi ilmaisee asian toteamalla, että kuntoutuminen ei ole
yhtenäinen kertomus, jossa osat loksahtelevat paikoilleen automaattisesti.
Se vaatii asioiden työstämistä, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja uskoa
selviytymiseen. (Romakkaniemi 2011, 180–181.) Itse asiassa tämän tutkimuksen tekeminen on hahmottunut hyvin samankaltaiseksi prosessiksi.
Sairaus ja kuntoutuminen – aivan kuten elämäkin – ovat mutkitteleva
ylös ja alas menevä polku. Välillä paikallaan polkeminen tuntuu vaikealta. Minulla on ollut kausia, jolloin on tuntunut, ettei kuntoutumiseni edisty. Olen ollut niin ahdistunut ja masentunut etten ole jaksanut
tehdä mitään, en edes ajatella.
Jälkeenpäin olen huomannut, että näinäkin aikoina on tapahtunut
jotakin. Piuhat ovat yhdistyneet päässäni uusilla tavoilla ja olen herännyt ahaa-elämykseen, joka puolestaan on vienyt kuntoutumistani eteenpäin. On tärkeää hyväksyä myös hiljaiset ja vaikeat kaudet, oma väsymyksensä ja jaksamattomuutensa. Tärkeää on kuitenkin erottaa ”tarpeelliset”
hiljaiset kaudet sairauden pahenemisvaiheesta. (Dialogi 2008.)
Toisaalta en ole aina kyennyt enkä jaksanut pitää takapakkeja tärkeinä,
päinvastoin. Pettymystä siitä kun ei jaksanutkaan, oli vaikea kestää ja sietää. Noin 17 vuotta sitten kirjoitin päiväkirjaan:
Sairaus – mikä se sitten onkin, vie maton säännöllisesti jalkojen alta. Ja
jälleen jokin minussa menee rikki. (Päiväkirja 1996.)
Vuosia myöhemmin kuvasin pettymystäni psykoterapeutille seuraavasti:
Olen tosiaan pärjännyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt väsyttää, masentaa ja ahdistaa. Enkä oikein tiedä mistä on kysymys. Viime yön unetkin
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olivat ahdistavia. Kuljin sokkeloisen talon uumenissa enkä tiennyt mistä
pääsee mihinkin. Muutenkin olen ollut eksyksissä. (Sähköposti psyko
terapeutille 23.7.2007)
Oli tärkeää löytää asioille selityksiä ja uusia merkityksiä (vrt. Romakkaniemi 2011, 144–145) ja ymmärtää mitkä olivat ne mielen sokkelot, joihin
olin eksynyt. Mutta sen jälkeen kun ymmärsin miksi olin sairastunut, parantavaa oli tilanteen hyväksyminen ja elämän jatkaminen.
Kuntoutumisen prosessissa on ollut tärkeää oman asenteeni muuttuminen ja muuttaminen. Asiat ja realiteetit on hyväksyttävä. Miksi on käynyt
niin kuin on käynyt, siitä on mentävä vain eteenpäin olemassa olevilla
voimavaroilla. On tärkeä nähdä oma minuutensa ja erityislaatuisuutensa, jolloin voi kokea olevansa rakastettu, hyväksytty ja tärkeä omana
itsenään. (Dialogi 2008.)
Jukka Valkonen (2007, 256; vrt. Happo ym. 2014, 345, 347–348) kutsuu
tämänkaltaista eteenpäin menemistä emansipaatioksi eli psykoterapian
vapauttavaksi vaikutukseksi. Voimavarojen lisääntyminen näkyi arjessa.
Se toi toiveen jatkaa menneisyyden vaikeiden kokemusten hyödyntämistä,
mikä toteutui työsuhteissa ja opintojen jatkamisessa tähän väitöstutkimukseen.
Samalla toteutui psykoterapian tavoitteena oleva toimijuuden vahvistuminen ja vastuun ottaminen, mikä tarkoittaa omaan elämään vaikuttamista ja
aktiivisten valintojen tekemistä (Valkonen 2007, 269). Kuntoutuminen
tarkoitti siis potilaan roolissa menetetyn vastuun ottamista takaisin itselle
sekä päätöstä elää omannäköistä elämää.
Itselleni kuntoutuminen on tarkoittanut vastuun ottamista omasta elämästäni. Enää en vie enkä hyväksytä valintojani vanhemmillani, hoitajillani enkä terapeutillani, neuvoa voin kyllä kysyä, mutta valinnat ja
päätökset teen itse ja vastaan seurauksista itse. En halua enkä voi elää
kenenkään toisen elämää, eikä kukaan muu voi elää minun elämääni.
(Dialogi 2008.)
Liitän identiteetin muuttumiseen psykoterapiassa toteutuvan elämäntarkoituksen ja päämäärien löytämisen sekä tavoitteellisen toiminnan. Oleellista
oli se, kuinka terapiassa kerrottu tarina auttoi minua näkemään itseni ja
elämäni arvokkaana sekä merkityksellisenä. (vrt. Valkonen 2007, 259.)
Tällainen muuttuminen nousee esiin Susanna Hyvärin (2001) väitöskirjan
108

tarinoista. Ne kertovat päihde- ja kriminaalihuollon sekä mielenterveystyön maallikkovaikuttajista. Tarinoita voi kutsua vaikeuksista voittoon -tyyppisiksi sankaritarinoiksi, koska niissä kuvataan vaikeista elämäntilanteista
selviytymistä. Tarinat eivät kuitenkaan jääneet vain henkilökohtaisten
muutosprosessien kuvauksiksi, vaan tarinoiden kertojat ovat luoneet uudenlaista hoitokulttuuria. (Hyväri 2001, 18.)
Kuntoutumiseen kuuluivat uudet asiat ja eteenpäin meneminen, mutta
prosessi ei ollut aina helppo. Olen kuvannut kuntoutumiseen liittyvää tulevaisuuden ja toivon sekä pelon välistä jännitettä ja psykoterapeutin roolia
sen ratkaisemisessa:
Olen väsynyt ja ahdistunut.
Väsynyt taistelemaan, muuttumaan,
etsimään uutta ja jättämään vanhan.
Miksen voisi vain olla?
Miksi minun pitäisi muuttua, kasvaa ja luopua?
Toisaalta:
Miksen lähtisi lentoon niin kuin kotka?
Jolloin voi tuntea tyhjyyden allansa ja kokea sen
henkeäsalpaavan hetken,
jolloin jalat ovat irti entisestä, mutta siivet eivät vielä kanna.
Ajoittain pelkään,
että jospa olenkin vain pikkulintu kotkan pesässä,
eivätkä siipeni kestäkään.
(Päiväkirja kevät 2001)
Terapeutille:
Kiitos, kun autoit minua luottamaan siihen,
etten rakenna pesää sen korkeampaan puuhun
tai sen korkeammalle vuorelle,
mihin jaksan lentää.
(Päiväkirja 17.1.2012)
Arvioidessani psykoterapian merkitystä ja vaikutusta huomaan, että eri
elementit sekä eritasoiset merkitykset ovat sekoittuneet ja vaikuttaneet
toisiinsa. Terapian avulla tuotin johdonmukaisen tarinan elämästäni, mistä
Jukka Valkonen puhuu psykoterapian koherenttina merkityksenä. Toiseksi
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psykoterapialla oli vapauttava vaikutus (emansipaatio). Kolmanneksi löysin sen avulla on elämälle tarkoituksen. Psykoterapian tuottama tarina
hahmottuu siis holistiseksi, jolloin siitä on löydettävissä kaikki kolme
elementtiä. (Valkonen 2007, 253–263.)
Palaan vielä siihen, mikä psykoterapiassa auttoi. Psykoterapeutin persoonallisuus ja ominaisuudet olivat tärkeitä. Jukka Valkosen (2007, 117)
tutkimuksessa hyvää terapeuttia kuvattiin herkäksi, ymmärtäväiseksi tai
lämpimäksi. Nämä ominaisuudet vahvistavat kuulluksi tulemisen kokemusta. Marjo Romakkaniemen (2011, 141) haastateltavat korostivat työn
tekijän rauhallisuutta, tarkkaavaisuutta, huomaavaisuutta, ymmärtäväisyyttä ja hyvää keskustelutaitoa piirteiksi, jotka luovat tilaa reflektiolle ja
kuunnelluksi tulemisen tunteelle. Marika Savukosken (2008, 165–167)
tutkimuksessa nousi esille luotettavuus, turvallisuus ja huolehtivaisuus
sekä kyky puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Sirpa Tokola-Kempin
(2014, 141) haastateltavat kuvasivat hyviä terapeutteja empaattisiksi, läsnä
oleviksi, hyväksyviksi sekä rinnallakulkijoiksi.
Samat asiat näkyvät Erkki Heinosen (2014) väitöstutkimuksessa. Hän
tutki psykoterapeuttien ammatillisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutusta potilaiden kanssa muodostuviin yhteistyösuhteisiin sekä
terapian tuloksellisuuteen. Heinosen mukaan harkitseva, varovainen ja
hienotunteinen vuorovaikutustapa oli hyödyllinen pitkässä, noin kolme
vuotta kestävässä terapiassa. Hän toteaa, että tuloksekkaiden terapeuttien
ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet limittyvät toisiinsa monimutkaisesti. Tämä näkyi erityisesti psykoanalyysissa, jossa hyviä hoitotuloksia saivat ammatillisesti pidättyvät terapeutit, jotka olivat henkilökohtaiselta vuorovaikutustyyliltään läsnä olevia. (Heinonen 2014, 51–70.)
Itselleni ymmärtäminen tai ainakin työntekijän halu ymmärtää ja kuulla
oli tärkeä parantava tekijä. Samoin se, että sain tilaa itselleni ja tavalleni
työskennellä. Terapeutti ei tyrkyttänyt valmiita kaavoja tai malleja, eikä
esittänyt kaikkitietävää ammattilaista, vaan oli läsnä ja ymmärsi.
Kirjoittelen tässä taas. Olen jotenkin helpottunut eilisestä. Olet ensimmäinen ihminen, joka on minusta todella yrittänyt ymmärtää outoja
kokemuksiani ja tuntemuksiani. Jo se, että yritit ymmärtää, on auttanut
ja itse asiassa se on solminutkin jotakin piuhoja. (Sähköposti psyko
terapeutille 15.5.2007)
Joskus psykoterapeutin yksittäiset sanat tai teot osoittautuvat erityisen
merkityksellisiksi jostain sisäisestä syystä (Valkonen 2007, 117). Oman
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toipumiseni kannalta tällaiset terapeutin sanat tulivat sähköpostissa vastauksena viestiini, jossa hätääntyneenä kysyin, miksei hän ollut vastannut
aikaisempaan viestiini.
Oli hyvä, että laitoit minulle tekstiviestin yhteyden varmistamiseksi.
Kokemus siitä, että saa tarvittaessa kontaktin on tärkeä! (Psykoterapeutin vastaus 24.7.2007)
Viestin merkitys oli moninainen. Minua ja kontaktin tarvetta ei kielletty,
eikä mitätöity. Muistan yllättyneeni, että joku ymmärsi hätäni siitä, etten
ollut saanut yhteyttä. Se toi tunteen kuulluksi tulemisesta sekä minun ja
tunteideni kunnioittamisesta. Pienellä asialla, vain viestiin vastaamisella
oli suuri merkitys.
Psykoterapiassa tapahtunut elämäntarinan muodostaminen ja ymmärryksen lisääntyminen vahvistivat ja vapauttivat minua. Toisaalta tätä kautta saavutettu elämän tarkoituksen löytyminen toi uusia elementtejä tarinaani ja vahvisti minua. Psykoterapian eri merkityksistä kutoutui verkko,
jossa kaikki tuntui vaikuttavan kaikkeen. Psykoterapia lisäsi itseymmärrystä ja itseluottamusta, vaikutti tunteisiin, paransi itsetuntoa ja toi elämänhistoriaan liittyviä oivalluksia.
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6 Kuntoutumisen tukipilarit
Kuntoutuminen koostui hyvin erilaisista prosesseista ja sitä tukivat erilaiset asiat. Vertaistuki, kokemusasiantuntijatoiminta, opiskelu ja työ muuttivat aikaisempaa potilaan ja kuntoutujan identiteettiä tuomalla elämään toimijuuden, toivon sekä unelmat. Toisaalta ne tukivat kuntoutumista myös
itsessään. Asiakassuhteissa vuorovaikutuksesta ja kokemusten sekä tunteiden
reflektoimisesta tuli kuntoutumisprosessin tärkeitä osia. Kuntoutumista tapahtui siis sekä asiakassuhteissa että hoito- ja kuntoutusjärjestelmän ulkopuolella.
Tässä luvussa tarkastelemani kokemukset ajoittuvat 2000-luvun puoliväliin ja siitä eteenpäin. Aloitin tuolloin vertaisryhmän ohjaajana, kävin
vertaistutor- ja ohjaajakoulutukset sekä kerroin ensimmäisiä kertoja kokemuksistani julkisesti. Joitakin vuosia myöhemmin sain mahdollisuuden
hyödyntää ammatillista koulutustani ja kokemuksiani sekä sen hetkistä
työkykyäni projektitutkijana Mielenterveyden keskusliitossa vuosina
2007–2009 sekä hankekoordinaattorina Mielen avain -hankkeessa kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisessä vuosina 2011–2014. Luku kokemusten ja tunteiden reflektoimisesta perustuu pääasiassa vuosien 2007–
2012 psykoterapian kokemuksiin. Kuntoutumisestani muodostui siis hyvin
erilaisten prosessien kokonaisuus, jonka kautta olen päässyt eteenpäin ja
saavuttanut uutta.
Kuntoutuminen tarkoittaa matkaa. Se ei ole lopputulos eikä päämäärä.
(Dialogi 2008.)

6.1 Vertaistuki
Tarkastelen vertaistuen merkitystä ja ominaisuuksia pääasiassa vertaistutorkoulutusryhmän, vertaisryhmien sekä Mielen avain -hankkeessa saamieni kokemusten kautta. Käytän tässä luvussa aineisto-otteita toisten kokemusasiantuntijoiden kirjoittamista teksteistä kuvailemaan vertaistuen merkitystä.
Vertaisten kohtaamisessa tärkeää on kokemus ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisesta (Koskisuu & Narumo 2004, 19; Muurinaho 2001,
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16). Minulle se tarkoitti kokemusta siitä, että olen ”normaali ja tavallinen”.
En ole kokemuksineni enkä tunteineni yksin, sillä toisetkin ovat kokeneet
ja tunteneet jotain samankaltaista. Tämänkaltainen mahdollisuus jakaa
kokemuksia, koska ne eivät ole vain yksilöllisiä ja niillä on yleistä merkitystä, yhdistetään AA-liikkeen periaatteissa toipujan identiteetin kehittymiseen (Arminen 1998, 203).
Parasta kurssissa oli, yllätys yllätys, vertaistuki. Koin tulevani hyväksytyksi ja ymmärretyksi ei vain kuntoutuvana skitsofreenikkona vaan myös
ihmisenä. Lisäksi oli ihanaa kohdata muita samassa tilanteessa olevia
kuntoutujia, jotka tuntuivat ”taviksilta” ja joiden kanssa oli helppoa
keskustella. (Palaute vertaistutor-koulutuksesta maaliskuu 2004.)
Moni tapaamani kokemusasiantuntija on kuvannut erityistä yhteyttä, joka
syntyy kokemusten jakamisesta. Joskus kokemusten samankaltaisuutta
pidetään jopa ymmärtämisen edellytyksenä (Arminen 1998, 11; Hietala
2013, 294). Ja vertaistuen tarve liitetään tilanteisiin, jossa ystävien, sukulaisten tai ammattiauttajien antama tuki ja apu eivät riitä, koska heiltä
puuttuu omakohtainen kokemus (Nylund 1999, 116).
Samaistuminen, jonka alkoholisti kokee toiseen samanlaisia elämänkokemuksia omaavaan on mystinen, hengellinen ja lähes käsittämätön
kokemus. Olen kokenut sen monesti ja tunnen sen yhä luissani ja ytimissäni. (Kokemusasiantuntija 1.)
Liitän ymmärtämiseen mahdollisuuden puhua vaikeista ja kipeistä asioista
myös käyttämällä huumoria. On kuitenkin tärkeää saavuttaa yhteinen kokemus siitä, ettei ryhmässä naureta kenellekään, vaan asioille nauretaan
yhdessä. Joskus vertaisten kyky nähdä hauskoja piirteitä vaikeissa ja traagisissa asioissa sekä elämäntilanteissa on hätkähdyttävää.
Sairastumisen alkuvaiheessa vertaistuella oli konkreettista merkitystä
sairaalanosastolle sopeutumisessa. Erityisesti ensimmäisillä hoitojaksoilla
toisten potilaiden seura tuntui tärkeältä. Vertaistuki toteutuukin usein sairaaloiden tupakkahuoneissa käytävissä keskusteluissa ja yhteisessä tekemisessä.
Vertaistukea oli sekin, että näki niitä tosia potilaita ja helpotti kun he
kertoivat omista (sairauteenkin) liittyvistä asioista, ja kun sai puolestaan
kertoa omista asioistaan heille. Kivaa oli myös yhdessä lenkkeillä.
(Kirjoitus kokemusarvioijakoulutuksessa syksy 2007.)
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Potilas- ja vammaisjärjestöissä määritellyt vertaistuen arvot, tasavertaisuus, tasa-arvoisuus, molemminpuolisuus, omaehtoisuus, aktiivisuus ja
vapaaehtoisuus, konkretisoituvat vertaistuen voimauttavana vaikutuksena
(Campbell 1996, 220; Nylund 1996, 193–194; Siitonen 1999, 138–139,
162; Räsänen 2002, 20; Hokkanen 2014, 25). Ryhmäläisten itsetunnon ja
identiteetin kannalta merkittävää on se, ettei vertaisryhmissä arvoteta eikä
arvostella itseä eikä toisia. Kukaan ei ole toista parempi tai huonompi,
erilaisuuksista huolimatta. (Kulmala 2004, 237–238.)
Arvot konkretisoituvat vertaistoiminnan lähtökohdissa. Ensinnäkin
ajatuksessa siitä, että jokaisella on jotain annettavaa. Ryhmäläiset antavat
ja saavat tukea samaan aikaan, jolloin he auttavat yhtä aikaa itseään sekä
toisia. (Mikkonen 1996, 225; Nylund 1996, 193–194, 204; Arminen 1998,
203–205; Kangas 2003; Koskisuu & Narumo 2004, 21.) Minulle tasavertaisuus ja molemminpuolisuus eli mahdollisuus ottaa apua vastaan ja samalla auttaa toi kokemuksen arvokkuudesta sekä ihmisarvosta.
Toinen vertaistuen lähtökohdista liittyy omaehtoisuuteen: ainoastaan
yksilö itse voi valita ja muuttaa elämänsä suuntaa ja ajattelutapoja (Mikkonen 1996, 225; Nylund 1996, 193–194, 204; Arminen 1998, 203–205;
Kangas 2003; Koskisuu & Narumo 2004, 21). Tämä näkyy kuntoutumisessa yleisemminkin. Kaikissa kuntoutumisen vaiheissa oli oleellista ja
kuntouttavaa saada mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, päättää siitä
sekä muuttaa asioita itse.
Vertaisryhmissä, kuten muissakin ryhmissä, on tärkeää luottamuksellisuus
ja ilmapiiri, jossa puhuminen on helppoa (Ojanen 1996, 362, 368). Vertais
ryhmissä keskustelimme usein sairauden tai ongelmien kanssa selviämisestä,
erilaisista ratkaisuyrityksistä, -mahdollisuuksista ja -keinoista. Tämänkaltainen kokemusten jakaminen vahvistaa vertaisten kykyä selvitä vaikeista tilanteista (Nylund 1996, 194, 204), tuo toivoa ja lisää uskoa kuntoutumisen mahdollisuuteen (Muurinaho 2001, 16; Koskisuu & Narumo 2004, 19). Voi sanoa,
että vertaiset toimivat selviytymistä edistävinä roolimalleina toisilleen
(Siponen 2003, 149) ja kehittävät samalla omaa kokemusasiantuntijuuttaan (Kangas 2003, 90). Moni kokee, että toisten samaa kokeneiden kohtaaminen on vaikuttanut merkittävästi kuntoutumiseen, ja vertaistukea pidetään joskus tärkeimpänä tuen muotona (Kangas 2003, 90).
Mutta kaikista tärkeimpänä: sain vertaistukea. Mä huomasin miten asioiden jakaminen sellaisten ihmisten kanssa, jotka on kokeneet samanlaisia
asioita, on lohdullista. Nämä ihmiset eivät tuomitse, heille ei tarvitse
selitellä eikä puollustella. (Kokemusasiantuntija 2.)
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Seuraavassa lainauksessa kuvaan vertaistuen vaikutusta arkeen, elämään,
itsetuntoon ja itseluottamukseen. Kuvauksessa näkyy vertaistuen mahdollisuus antaa rakennusaineita elämään, tuoda asioihin uutta näkökulmaa ja
muuttaa kokemuksen merkitystä. Kokemusten jakaminen mahdollisti
uuden ja erilaisen tavan suhtautua menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Toisin sanoen se auttoi rakentamaan uudenlaista identiteettiä yhdessä toisten kanssa (co-construction) (Nylund 1996, 193–194; Arminen
1998, 113, 203–204).
Vuonna 2004 pääsin Mielenterveyden keskusliiton vertaistutor-koulutukseen. Aluksi olin arka ja hiljainen ja yritin sulautua massaan, ettei
kukaan vain kysyisi minulta mitään eikä minun tarvitsisi sanoa kenellekään mitään. Mutta sitten samaa kokeneiden ihmisten kohtaaminen
kolahti. Toisten tarinoiden kuuleminen havahdutti. Huomasin olevani
siinä ryhmässä normaali omine kokemuksineni ja tunteineni. Tunsin
tulevani hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Itsevarmuuteni lisääntyi. Uskaltauduin puhumaan sairaudestani ja kuntoutumisestani ja aloitin vertaisryhmien ohjaamisen yhdessä ystäväni kanssa. Tätä kautta juurruin niin
sanotusti normaalielämään ja sain pehmeän laskun työelämään. Kurssilla nousi esiin uusia haaveita ja unelmia: esimerkiksi väitöskirja
vertaisuudesta. (Dialogi 2008.)
Kuvauksessa näkyy se kuinka määrittelin itseni uudella tavalla vertaisuuden kautta, en pitänyt itseäni vain sairaana tai potilaana (vrt. Koskisuu &
Narumo 2004, 19). Merkityksellistä ja eheyttävää oli tarinoiden sekä oudolta tuntuneiden kokemusten jakaminen (Rissanen 2007, 174). Se, että huomasi olevansa Anna Kulmalan (2004, 237–239) termein Samanlainen
Toinen. Tunsi kuuluvansa ryhmään jonka jäseniin voi samaistua. Kokemani vierauden, erilaisuuden ja omituisuuden tunne helpottui, mikä rohkaisi
minua jatkamaan opiskelua sekä tuomaan kokemuksiani julkisuuteen. Tätä
vertaistuen, ryhmään kuulumisen ja vuorovaikutuksen merkitystä voi kuvata peilaamisena. Kuten aikanaan haastattelemani työntekijä kuvasi vertaisryhmän merkitystä:
Sä oot löytänyt peilejä. Sä oot voinut peilata omaa kuntoutumista ja
elämää muihin kuntoutujiin, muiden kuntoutujien kanssa. Se on ollut
ilmeisesti sulle kaikkein merkityksellisintä. Ja ihan niin kun se ryhmässä oleminen sinällään. Ja se, että sä oot sulautunut sinne joukkoon entistä paremmin koko ajan. (ks. Rissanen 2007, 174.)
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Peilaamisen merkitys minäkäsitykselle konkretisoituu lapsen kasvu- ja
kehitysprosessissa. Lapsi saa tietoa ympäristön suhtautumisesta häneen
nimenomaan peilaamalla. Se tarkoittaa sitä, että läheisten reaktiot vaikuttavat lapseen ja muuttavat hänen kokemustaan itsestä. Sisäisen peilin
muodostumisen sanotaan alkavan siitä, kun lapsi oppii ennakoimaan vanhempiensa asenteita. (Vuorinen 1997, 130.) Vastaavasti läheisten, ammattilaisten, vertaisten ja yhteiskunnan asenteet toimivat kuntoutujalle
peilinä, joka vaikuttaa hänen minäkäsitykseensä. Vertainen voi toimia
sinä toisena ihmisenä, toiseutena, jonka olemassa oloa pidetään psykoanalyyttisen ajattelun mukaan identiteetin rakentumisen edellytyksenä.
(vrt. Helne 2002, 116.) Vertainen voi olla se, jota katsomalla ja jonka
katseesta identiteetti syntyy. Vertaisten kohtaaminen voi tuoda myös
uusia peilejä. Esimeriksi AA-ryhmiä kuvataan peiliksi, jonka edessä voi
katsella ja heijastella itsessä aikaisemmin ja tällä hetkellä olevia ominaisuuksia (Hyväri 2001, 115).
Vertaisryhmään kuuluminen voi muuttaa identiteettiä. Esimerkiksi itsensä alkoholistiksi tunnistavan on mahdollista valita ryhmän jäsenyyden
kautta uudenlainen minuus ja identiteetti (Hyväri 2001, 115). Useissa tutkimuksissa (esim. Koski-Jännes 1998, 187) on korostettu sosiaalisen identiteetin muokkaamisen ja roolimallien merkitystä erityisesti addiktioista
vapautumisessa. Mielenterveyskuntoutujien vertaisryhmissä taas toisilta
oppiminen ja itsen peilaaminen toisiin samaa kokeneisiin voi vaikuttaa
kuntoutumiseen (Rissanen 2007, 174).
Vertaistukeen kuuluvassa peilaamisessa on oleellista pohtia sitä, miten
yksilö peilautuu ympäristöönsä. Määritteleekö peilikuva ihmistä, ja sopiiko kuva yhteen oman kokemuksen kanssa (Erikson 1959, 22; AlitolppaNiitamo 1993, 42). Toisin sanoen, ovatko yksilön objektiivinen ja subjektiivinen identiteetti yhtenäisiä (Mead 1934/1972). Vertaisuuteen kuuluva
yhteenkuuluvuuden tunne, mahdollisuus jakaa samankaltaisia kokemuksia
sekä molemmin puoleinen ymmärtäminen voivat kuitenkin olla ongelmallisia, sillä niistä voi nousta yhteinen vaatimus samankaltaisuudesta ja kokemusten yhdenmukaistamisesta (Lalive d’Epinay 1995, 49; Laitinen
1998, 37; Hokkanen 2003, 267). Samaistuminen, samankaltaiseksi tuleminen ja ymmärtäminen voivat kertoa vertaisryhmien ongelmana pidetystä
riippuvuudesta sekä vaikeudesta luopua ryhmästä (Hokkanen 2003, 267).
Jos yksilö todellakin tuntee kuuluvansa ryhmään, riippuvuus siitä ei mielestäni ole ongelma ryhmään kuulumisen positiivisten vaikutusten vuoksi.
Se voi tarjota jotain esimerkiksi yksinäisyyden, entisen ystäväpiirin kaventumisen ja tukiverkoston hajoamisen tilalle (Savukoski 2008, 18).
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Antti Karisto käyttää peilaamisen metaforaa hieman eri tavalla ja erottaa toisistaan peilaamisen ja pelaamisen. Peilaaminen mahdollistaa ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen, muttei muutosta. Peilistä nähdään
oma itse totutulla tavalla kyseenalaistamatta tai reflektoimatta sitä. Peilaamiseen kuuluu turvallisuus, varmuus, rutiinit, selkeä identiteetti ja usko
aitouteen. Pelaaminen taas on asioiden ja ajatusten reflektiivistä pallottelua
itsensä ja toisten kanssa. Se mahdollistaa uuden näkökulman löytämisen ja
muutoksen, mutta myös hedelmättömän saivartelun ja asioiden loputtoman pohtimisen. Pelaamisen ominaisuuksina ovat uteliaisuus, asioiden
kyseenalaistaminen, valintojen tekeminen, itsensä näkeminen uudella tavalla ja merkityksillä leikitteleminen. (Karisto 2008, 422–427.)
Vertaistuki hahmottuu sekä peilaamiseksi että pelaamiseksi. Peilaamista on
vertaisuudesta nouseva molemminpuolinen ymmärtäminen ja ymmärretyksi
tuleminen. Pelaaminen taas tarkoittaa vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvää asioiden kyseenalaistamista sekä uudenlaista suhtautumista
itseen ja omaan sairastamiseen. Kokemusten jakaminen voi esimerkiksi
realisoida sairastamisen mittasuhteita. Tällöin on mahdollista oivaltaa,
ettei kannata takertua menetyksiin, vaan etsiä uusia mahdollisuuksia. Samoin voi havaita, ettei ole yksin sairautensa tai elämäntilanteensa kanssa
ja sairauteen on mahdollista suhtautua sairautena. (Siponen 2003, 149.)
Vertaisryhmällä on suuri merkitys psyykkisesti sairastuneille, koska
sairastumisesta seuraa usein sosiaalisia menetyksiä, eristäytymistä, vuorovaikutuksesta ja ihmissuhteista vetäytymistä, yksinäisyyttä, häpeää, syyllisyyttä, ympäristön kielteisiä asenteita ja suhtautumista sekä heikentyneitä
mahdollisuuksia kuulua yhteisöihin ja muihin tärkeisiin ryhmiin (HietalaPaalasmaa & Vuorela 2004, 30; Savukoski 2008). Jos kuntoutuja leimautuu
poikkeavaksi ja sairaaksi arkielämässään, hän voi joutua luopumaan keskinäiseen tunnistetuksi tulemiseen ja tunnustamiseen perustuvasta sosiaalisesta pääomasta (Bourdieu 1986, 249; Hietala-Paalasmaa & Vuorela 2004, 30;
Hokkanen 2014, 26). Vertaistuella on mahdollista vastata juuri näihin sosiaalisiin menetyksiin. Tosin näyttää siltä, että vertaistuen piiriin pääsevät todennäköisemmin he, joilla jo on sosiaalista pääomaa (Hokkanen 2014, 26).
Huomio siitä ettei ole yksin, ei omituinen, ei sen huonompi kuin muutkaan, on todella voimauttavaa ja paras lähtökohta kuntoutumiselle.
(Kokemusasiantuntija 2.)
Yhteisöön kuulumisen merkitystä ja sosiaalisen tuen vaikutusta sairastamiseen ja sairastavuuteen on tutkittu paljon. Yhteisössä yksilö voi tulla
117

hyväksytyksi omana itsenään, ja ryhmään kuuluminen liittää meidät johonkin meitä itseä suurempaan kokonaisuuteen (Salo & Tuunainen 1996, 138,
147). Sosiaaliset verkostot ovat tärkeä arjen voimavara (Romakkaniemi
2011, 209). Ystävien, perheenjäsenten ja vertaisten muodostama tukiverkosto tarjoaa turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, joka vahvistaa osaltaan
omanarvontuntoa (Savukoski 2008, 182–188). Läheiset voivat auttaa ja
kannustaa kasvamaan, mutta valitettavasti he voivat myös estää ja jarruttaa
uuden identiteetin muodostumista (Hänninen & Valkonen 2000, 146–147).
Esimerkki ihmissuhteen merkityksestä omalle kuntoutumiselleni ja
selviämiselle on ystäväni, jonka kuolema laukaisi sairastumiseni. Hän oli
tärkeä ymmärtäjä ja tukija jo opiskeluaikaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Kuolemansa jälkeenkin hän ja suhteemme vaikutti jaksamiseen ja kasvuuni. Se, että joku välitti ja uskoi selviytymiseeni antoi toivoa. (vrt. Romakkaniemi 2011, 209.) Sain suhteestamme paljon. Kaksi viikkoa hänen
kuolemansa jälkeen kirjoitin päiväkirjaani:
Minä haluan oppia elämään ja
välittämään tekemällä ja
ottamaan riskejä ystävyyden vuoksi.
Minä haluan oppia rohkaisemaan vähäeleisesti,
hymyillen, mutta juuri oikeaan osuen.
Minä haluan sanoa sinulle, että olen päättänyt elää täysillä.
Minä haluan tavata sinut sitten, kun kuolen.
(Päiväkirja kevät 1994)
Vertaisryhmään kuulumisen merkitys

Seuraavassa tarkastelen vertaisryhmään kuulumisen merkitystä sosiologian käsitteiden jäsen- ja viiteryhmä, sosiaalinen ryhmä ja järjestelmä,
yhteenkuuluvuuden tunne sekä sosiaaliset normit avulla. Me kaikki kuulumme useisiin, erilaisiin ryhmiin esimerkiksi asuinpaikan tai ammatin
perusteella, mutta kaikki nämä jäsenryhmät eivät ole samanarvoisia. Ryhmiä, joihin haluamme samaistua ja joissa haluamme tulla hyväksytyksi,
kutsutaan viiteryhmiksi. Ne ovat erityisen tärkeitä sosiaaliselle identiteetille, koska ne vaikuttavat normien noudattamiseen ja itsensä arvioimiseen.
(Allardt 1985, 67–69.)
Sosiaalinen identiteetti tarkoittaa ryhmään kuulumisen merkitystä minä
käsitykselle (Pulkkinen 1998, 244; Vilkko-Riihelä 1999, 746) sekä yhteisöllistä identiteettiä, jolloin puhutaan esimerkiksi suomalaisesta identiteetistä,
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eläkeläisidentiteetistä (Pulkkinen 1998, 244), potilasidentiteetistä tai kokemus
asiantuntijaidentiteetistä. Sosiaalisen identiteetin rakentuminen ja muuttuminen liittyy konstruktiiviseen identiteettikäsitykseen. Sen mukaan identiteetti muokkautuu tilanteissa, joissa peilaamme itseämme toisiin (Shotter
1993, 158–159), ja käsitys itsestä rakentuu ja muuttaa muotoaan jatkuvasti (Heikkinen 2007, 145). Vastaavasti sosiaalinen todellisuus määrittyy
jatkuvasti uudelleen (Shotter 1993, 158–159).
Identiteetin sosiaalinen ulottuvuus ja sen yhteys yhteiskuntaan sekä
kulttuuriin löytyy myös postmodernin subjektin käsitteestä (esim. Giddens
1991; Hall 1999). Postmodernin subjektin identiteetti ei ole kiinteä, vaan se
muotoutuu ja muokkautuu jatkuvasti suhteessa kulttuuriseen järjestelmään
(Hall 1999, 23). Yksilön toiminta, yhteiskunnan rakentuminen ja sosiaalisuus
ovat yhteydessä toisiinsa. Anthony Giddensin (1997, 23) mukaan jokaisella
kulttuurilla on omat ainutlaatuiset piirteensä ja käyttäytymisrakenteensa,
joita toisesta kulttuurista tulevat eivät voi ymmärtää. Esimerkiksi vertais
ryhmässä jäsenet ymmärtävät toisiaan erityisellä tavalla, mitä toisenlaisista
lähtökohdista tulevat eivät välttämättä tavoita.
Susanna Hyvärinkin mukaan identiteetti rakentuu yhteisöllisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Ihmiset eivät ole irrallisia eivätkä erillisiä
yksilöitä. Hyväri näkee yhteisöjen merkityksen identiteetin kehittymiselle
niin tärkeäksi, ettei identiteettipolitiikkaa voi hänen mukaansa rakentaa
ilman yhteyttä toisiin. Hän kuvaa identiteetti- tai sosialisaatiotarinaa tapana, jolla ryhmät ja ryhmän jäsenet joko ottavat vastaan tai torjuvat yhteisön
kantamia symboleja. Näin identiteettiin liittyy institutionaalisen vallan
käsite. Valtasuhteiden merkitys ilmenee siinä, että niiden muuttuminen voi
purkaa toimintakykyä lamauttavia hierarkkisia suhteita. (Hyväri 2001, 83,
87–89; Valkonen 2007, 256–258.) Tästä näkökulmasta on mahdollista
tarkastella myös kokemusasiantuntijuuden merkitystä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle sekä sen kehittämiselle.
Sosiaalisen identiteetin merkitys yksilölle konkretisoituu siinä, että se
yhdistetään elämän tärkeisiin asioihin, kuten elämäntapaan, arvostuksen
kohteisiin, persoonalliseen identiteettiin, ihmisyyteen, käyttäytymiseen,
sosiaalisuuteen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Salo & Tuunainen 1996,
138, 141, 147; Vilkko-Riihelä 1999, 223). Lisäksi se ohjaa ja suuntaa elämää vaikuttamalla elämänkatsomukseen, arvoihin sekä tavoitteisiin (Salo
& Tuunainen 1996, 138). Vahvan sosiaalisen identiteetin omaksunut yksilö
tietää mistä hän on tullut ja mihin on menossa. Hän kykenee tekemään
mielekkäitä valintoja ja ratkaisuja nykyhetkessä sekä tulevaisuutensa suhteen (mt. 147). Näin ollen kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden tuoma
119

identiteetin tai itsemäärittelyn muutos voi olla todella merkittävä elämän
kannalta.
Minulle kokemusasiantuntijuus on tunnustusta että kokemuksellani on
väliä, sitä että kokemustani arvostetaan ja ihmiset haluavat kuulla
esim. tarinani. Kokemusasiantuntijuus vaikuttaa myös itsetuntooni. En
ole enää reppana mielenterveyskuntoutuja, vaan voin toivottavasti auttaa muita kuntoutujia, omaisia ja mielenterveyden ammattilaisia avautumalla kokemuksistani. (Kokemusasiantuntija 3.)
Samakaltainen merkitys näyttää olevan sosiaalityön vuorovaikutteisella
asiantuntijuudella. Perinteisestä asiantuntijaroolista ja asiakkaan roolista
luopuminen aktivoi asiakkaan täysivaltaiseksi osallistujaksi, mikä mahdollistaa uuden oppimisen. Rooleista luopuminen vaikuttaa myönteisesti
asiakkaan identiteettiin ja vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta. (Pohjola
ym. 2015, 185.)
Sosiaalisen identiteetin yhteys minäkuvaan toimii kahteen suuntaan.
Jos yksilön minäkuva on myönteinen, hän kokee oman ryhmänsä positiiviseksi. Toisaalta ryhmän arvostus vaikuttaa jäsenten itsetuntoon ja kokemaan arvostukseen. Näin ollen sosiaalista identiteettiä koettelee se, jos
ryhmää ei arvosteta. Tästä voi seurata häpeää ja jopa ryhmän kieltäminen.
(Vilkko-Riihelä 1999, 674–675.) Kirsi Juhilan (2004, 20) mukaan on erityisen haastavaa kohdata ja puhua omaan identiteettiin kohdistuvaa kielteistä määrittelyä vastaan. Juhila käyttää käsitettä leimattu identiteetti,
ryhmästä, jota luonnehditaan vahvasti negatiivisesti.
Mielenterveysongelmiin liittyvä kielteinen leima voi kääntyä positiiviseksi kokemusasiantuntijaksi määrittymisen kautta. Kuulumalla vertaisryhmään kuntoutuja voi kokea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään,
mutta ryhmän arvostusta lisää, jos kokemusasiantuntijat määrittyvät asiantuntijoiksi tai kokemustieto arvokkaaksi tiedon lajiksi. Ryhmän sosiaalisen
identiteetin muutos voi muuttaa potilaan identiteetin tuomaa negatiivista
minäkuvaa ja käsitystä omista kyvyistä.
Sosiaalisen identiteetin muodostuminen

Yksilö saa ensimmäisen sosiaalisen identiteettinsä syntymällä tiettyyn yhteiskuntaluokkaan tai sosiaaliseen ympäristöön, ja jatkaa sen etsimistä koko
elämänsä ajan (Ojanen 1996, 32; Vilkko-Riihelä 1999, 223). Sosiaalinen
identiteetti vaikuttaa sisäisen maailman rakentumiseen ja persoonalliseen
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identiteettiin. Peilaamisen ja samaistumisen käsitteet soveltuvat tähänkin
tarkasteluun. (Vuorinen 1997, 129–130.) Paradoksaalisesti yksilöllistyminen tapahtuu peilaamalla ja peilisuhteiden eli ympäristöstä tuleva palautteen sekä toisiin samaistumisen avulla (Vilkko-Riihelä 1999, 230).
Vertaistuen sosiaalistava puoli on yhteydessä ihmissuhteiden, ryhmässä
olemisen ja siihen kuulumisen sekä sosiaalisten suhteiden ja taitojen merkitykseen (Almqvist 2000, 83). Sosialisaatiossa yksilöiden käyttäytyminen
yhdenmukaistuu, he oppivat yhteisön sääntöjä, tapoja, arvoja ja asenteita
ja sisäistävät ne osaksi arvomaailmaansa. Sosiaalistumisen ja kasvun yhteyttä painotetaan identiteettikäsityksissä, joissa korostetaan minuuden
kehittymistä vuorovaikutussuhteissa. (Vilkko-Riihelä 1999, 223.) Erityisesti nuoruudessa korostuu toisten nuorten merkitys (Almqvist 2000, 83)
ja toisiin samaistuminen (Salo & Tuunainen 1996, 138). Ryhmässä koettu
”me-tunne” sekä ymmärtäjien ja peilien löytäminen toisista nuorista (mt.
143) hahmottuvat tärkeiksi tekijöiksi myös vertaistuessa ja vertaisten keskinäisessä kohtaamisessa.
Samaistuminen ei tarkoita täydellistä samankaltaisuutta eikä sen tavoittelua. Yksilö ei ota rakennusaineita identiteettiinsä ryhmän kaikista ominaisuuksista. Vertaisuuteen, samankaltaisuuteen, samanlaisuuteen, läsnäoloon
ja toisiin liittymiseen eli Samanlaiseen Toiseuteen liittyy ambivalenssia,
ristiriitaisuutta sekä itsensä näkemistä erilaiseksi. Ristiriita nousee halusta
nähdä itsensä samanlaisena kuin toiset, mutta kuitenkin omanlaisena yksilönä, erilaisena. (Kulmala 2004, 237–239.) Identiteetti voikin tarkoittaa
sitä, mikä erottaa yksilön toisista (Currie 1998, 17).
Toiseus ja Erilainen Toiseus näkyvät tarinassani identiteettiristiriitana.
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opinnot vaikuttivat merkittävästi siihen,
kuinka määrittelin itseni potilaana ja kuntoutujana. Käytännössä tämä tarkoitti, etten osannut pitää itseäni ”tavallisena potilaana”. Akateeminen
taustani ja ammattiauttajana työskenteleminen ennen sairaalaan joutumista
erottivat minut toisista potilaista ja kuntoutujista. Tämä vaikeutti pitkäksi
aikaa yhteyden saamista heihin ja heidän kokemuksiinsa. Tunsin yhteenkuuluvuutta ja totesin ymmärtäväni sekä tulevani ymmärretyksi, mutta
samalla koin vierautta ja erilaisuutta. Usein samaistuin paremmin työn
tekijöihin, mutta en kuulunut heidänkään joukkoonsa. Tulkitsen kokemani
ristiriidan myös sosiaalisen identiteetin ja viiteryhmän valitsemisena. Oli
mietittävä, mikä on viiteryhmäni eli mihin ryhmään haluan samaistua ja
missä haluan tulla hyväksytyksi (Allardt 1985, 68–69).
Vertaistoiminnassa yhdistyvät sosiaalistumis- ja sosiaalistamisprosessit, koska yksilöt samaan aikaan sekä saavat että tuottavat sosiaalista tukea.
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Tämä voi olla ongelmallista, jos se uhkaa yksilön autonomiaa. (Kinnunen
1999, 103–104.) Näin ollen vertaistuen eettisyydestä, vastuusta, toimijoiden ”ammatillisesta” pätevyydestä sekä vertaistuen institutionaalistumisen
vaikutuksista on tärkeä keskustella.
Vertaistuki voi muuttua vaikuttamiseksi, jolloin se tarkoittaa konkreettista tukea, neuvoja ja apua sosiaalisiin oikeuksiin tai sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä asioissa tai hoitoon pääsemisessä (Mikkonen 1996, 225;
Hietala-Paalasmaa & Vuorela 2004, 36). Erityisesti järjestötoiminnassa
vertaistuki nähdään mahdollisuudeksi vaikuttaa kuntoutujien asemaan ja
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (Hietala-Paalasmaa & Vuorela 2004,
36). Haasteena ovat kuitenkin kuntoutujien voimavarat ja uskottavuus
(Nylund 1996, 204).

6.2 Kokemusasiantuntijatoiminta, opinnot ja työ
Työn kuntouttava vaikutus on nähty psykiatrisen hoidon työtoiminnassa jo
vuosikymmeniä (esim. Jyrkinen 1998, 19–21). Perinteinen käsillä tekeminen, askartelu tai ruumiillinen työ ei kuitenkaan sovi kaikille, joten
minun kuten monen muunkin kuntoutujan oli ja on vaikea löytää mielekästä tekemistä. Kuntoutumista ei edistänyt se, että totesi olevansa ihminen, jolla ei ole positiivista, mielekästä eikä arvokasta annettavaa (vrt.
Ikäheimo 2008, 27). Kirjoitin sairaala-aikaiseen päiväkirjaani tästä kokemuksesta:
Sairaalassa oleminen on esimerkiksi sitä, että
pujottelen helmiä nauhaan.
Teen siis helminauhaa.
Siihenkö vain pystyn,
mielisairaalassa.
(Päiväkirja 12.8.1994)
Yksi vastaus ongelmaan on kokemusasiantuntijatoiminta. Kuntoutumisen
kannalta keskeistä on sen tuoma mahdollisuus hyödyntää omakohtaista
kokemusta sairastamisesta, kuntoutumisesta, asiakkuudesta tai hoidossa
olemisesta (ks. STM 2009; Kuosmanen ym. 2013; Rissanen 2013, 14–19).
Kokemusasiantuntijatoiminnan myönteiset vaikutukset perustuvat omakohtaisen kokemuksen ja asiantuntijuuden arvostamiseen, toimintamahdollisuuksiin, päätöksentekoprosessiin osallistumiseen (Hickey & Kipping 1998),
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vertaistukeen sekä mahdollisuuteen saada vaikeille kokemuksille merkitys. Toimimalla kokemusasiantuntijana – kertomalla kokemuksistani,
tekemällä osa-aikatyötä ja toimimalla vertaisohjaajana – pystyin hyödyntämään pohjakoulutustani, kykyjäni sekä sairastumisen ja kuntoutumisen
kokemusta.
Tässä luvussa tarkastelen kokemusasiantuntijana toimimisen kokemuksellista puolta sekä kokemusasiantuntijaksi määrittymisen tai vertaistuen
merkitystä yksilön identiteetille ja kasvulle (Campbell 1996, 220–221;
Beresford 2003, 38–40). Määrittelen sen kokemusasiantuntijatoiminnan
yksilölliseksi tasoksi. Tästä näkökulmasta kokemusasiantuntijatoiminta on
osa kuntoutumista (vrt. Kulmala 2006, 61–62), ja sen vaikutus on terapeuttinen (Hickey & Kipping 1998) sekä voimauttava. Tarkastelen kokemusasiantuntijatoiminnan kahta muuta tasoa luvussa 8.6.
Minulle kokemusasiantuntijatoiminta hahmottui matkaksi kohti niin
sanottua normaalia elämää. Se oli ”välivaihe” hoidon ja kuntoutuksen
maailmoiden sekä ”tavallisen elämän” tai ”tavallisten” työmarkkinoiden
välillä. Yhteiskunnallisesti tästä vaiheesta voi puhua yksilön osatyökykyisyyden hyödyntämisenä.
Kohdallani kokemusasiantuntijuuden, opiskelun ja myöhemmin palkka
työhön palaamisen mukanaan tuomat identiteetin muutokset konkretisoituvat kokemusteni ja opintojeni kautta saaman tiedon hyödyntämisessä.
Kokemusasiantuntijana toimimisen merkitys hahmottui voimaannuttavana,
mutta samalla haastavana ja usein vaikeanakin asiana.
Marraskuussa 2006 aloitin verkostotyöntekijänä Mielenterveyden
keskusliitossa ja myöhemmin työni painottui tutkimuksen tekemiseen.
Toimin projektitutkijana YYA -hankkeessa (yhteinen ymmärrys ja avun
anto). Hankkeessa olemme kouluttaneet kuntoutujia haastattelemaan
toisia kuntoutujia ja tekemään tutkimusta. Tavoitteenani on tehdä väitös
kirja projektista, joten unelmani tehdä väitöskirja vertaisuudesta on
lähellä toteutumistaan.
Työn merkitys kuntoutumiselleni on ollut valtava. Olen käynyt puhumassa ja luennoimassa kuntoutujille, alan opiskelijoille ja työntekijöille. Saan tehdä työtä josta pidän ja jota osaan tehdä. Olen kulkenut potilaasta asiakkaaksi, kuntoutujaksi, vertaistutoriksi ja vertaisohjaajaksi,
opiskelijaksi ja nyt tutkijaksi. Polku ei ole ollut helppokulkuinen. On
ollut pimeää. Olen kompastellut ja pelännytkin. Uuden aloittamis
vaiheessa tunteeni olivat sekavat, mutta niinhän ne ovat aina uuden
kynnyksellä. (Dialogi 2008.)
123

Kokemusasiantuntijuuden tuoman muuttumisen voi määritellä henkilökohtaiseksi voimaantumiseksi. Hahmotan yksilöllisen voimaantumisprosessin,
psykoterapian ja kuntoutumisen, identiteetin kehittymisen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteet ja ominaisuudet hyvin pitkälle samankaltaisiksi. Esimerkiksi vaikuttaminen, osallisuus, minäkäsityksen sekä elämän
ja toiminnan muuttuminen ovat tällaisia yhteisiä tavoitteita ja ominaisuuksia (Ojanen 1996, 334; Siitonen 1999, 161, 164; Räsänen 2002, 20; Valkonen 2007, 256–258; Happo ym. 2014).
Kokemusasiantuntijatoiminnan ja voimaantumisen välillä on muitakin
yhteyksiä. Ensinnäkin voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestä, eikä voimaa voi antaa toiselle (Siitonen 1999, 161–162; vrt. kuitenkin Räsänen
2002, 20–21). Keskeistä on yksilön omat päämäärät, tausta, emootiot sekä
usko omiin kykyihin ja taitoihin (Siitonen 1999, 162; Räsänen 2002, 20).
Voimaantumisessa pyritään elämän hallinnan lisääntymiseen, jolloin yksilö kykenee vaikuttamaan itseä koskeviin päätöksiin, asioiden kulkuun,
näkee mahdollisuuksia, uskoo voimavoihinsa ja oman toimintansa merkityksellisyyteen (Räsänen 2002, 20; vrt. Hickey & Kipping 1998).
Kokemuksen muuttaminen toiminnaksi

Kokemusasiantuntijatoimintaan kuuluvaa omakohtaisen kokemuksen muuttamista toisia ihmisiä auttavaksi ja palvelujärjestelmää kehittäväksi toiminnaksi voi tarkastella oppimisprosessina (vrt. Happo ym. 2014). Oleellista on kokemuksen prosessoiminen ja reflektoiminen. Kuvassa 4 kuvaan
kokemusasiantuntijuuden syntymistä, lähtökohtia sekä kokemusasian
tuntijaksi kasvamisen prosessia. Kuva on sovellus David A. Kolbin (1984,
21) Lewinin kokemuksen oppimisen mallista.
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Omakohtainen
kokemus

Konkreettinen
tominta

Kokemusten
reflektoiminen

Teoreettinen ja
abstrakti
tarkastelu
Kuva 4. Kokemuksen muuttaminen toiminnaksi

Kurt Lewin määritteli oppimisen, muutoksen ja kasvun prosessiksi,
joka perustuu välittömälle kokemukselle. Kokemuksista muodostetaan
abstrakteja käsitteitä ja yleistyksiä havainnoimalla sekä refektoimalla niitä.
Lopuksi syntynyt ”teoria” testataan käytännössä ja palautteen perusteella
yksilö voi päätellä, mitkä ovat toiminnan vaikutukset uusissa tilanteissa.
Lewin painottaa palautteen saamisen merkitystä tavoitteelliselle toiminnalle ja toiminnan seurausten arvioimiselle. (Kolb 1984, 21–22.)
Kokemusasiantuntijatoimintaan sovellettuna lähtökohtana on omakohtainen kokemus mielenterveys- tai päihdeongelmasta, ongelmien kanssa
elämisestä, niistä toipumisesta tai palveluiden käyttämisestä. Kokemus
muutetaan tiedoksi reflektoimalla sitä esimerkiksi asiakassuhteissa, vertaistuen, läheisten (vrt. Kolb 1984, 34–36), itseanalysoinnin tai oman tarinan kirjoittamisen ja työstämisen kautta. Yleinen käsitteellistäminen tai
teoreettinen tarkastelu tapahtuvat muokkaamalla reflektoituja kokemuksia
ja omakohtaista tietoa kirjallisuuden, kokemusasiantuntijakoulutuksen,
vertaistuen, ammatillisen koulutuksen tai itsenäisen opiskelun avulla. Teorioiden, mallien ja käsitteiden tehtävänä on auttaa omakohtaisen kokemusten jäsentämisessä sekä vanhojen mallien muokkaamisessa ja uusien luomisessa.
Prosessin seurauksena omakohtainen kokemus muuttuu toiminnaksi ja
tämä tuo uusia kokemuksia. Ne muuttavat käsitystä itsestä, hoidosta, kuntoutumisesta ja toipumisprosessista, mikä nostaa esiin uusia työstettäviä
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asioita. Prosessi kuvaa kokemusasiantuntijana kasvamista ja voimaantumista – tai jos niin halutaan sanoa – psykoterapian vapauttavaa vaikutusta,
vahvistumista ja kokemuksen politiikkaa.
Kokemusasiantuntijuus siis kypsyy ja kehittyy samalla tavalla kuin
muukin asiantuntijuus (Jankko 2008, 76–87). Se edellyttää kouluttautumista, opiskelemista, reflektoitua tiedontuottamisen tapaa, ajankohtaisten
asioiden seuraamista, keskustelua, dialogia ja kokemusten jakamista toisten kuntoutujien, tutkijoiden ja palvelujen kehittäjien kanssa (Jankko 2008,
76–87; Salo 2010, 21) sekä jatkuvaa asioiden kyselemistä ja kyseenalaistamista. Prosessi vaikuttaa sekä kokemusasiantuntijaan itseensä että
kokemusasiantuntijuuden luonteeseen.
Konkreettinen esimerkki kokemuksen muuttamisesta toiminnaksi on
oman kokemuksen ja tarinan muokkaaminen kerrottavaan tai luettavaan
muotoon kuntoutumistarinaksi tai niin sanotuksi vertaisalustukseksi. Prosessi alkaa elämäkerran kirjoittamisena, jatkuu sen työstämisenä ja kertomisena.
(Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007, 93–94; Campbell 2009, 115–116.) Tarina ei kuitenkaan pääty sen kertomiseen, vaan jatkuu tarinan muokkautuessa. Tällainen omakohtainen tarina on myös kokemusasiantuntijan tärkeä työväline.
Tarina voi alkaa lapsuuden, nuoruuden, koulu- tai opiskeluajan, aikuisuuden tai sairastumishetken kokemuksista ja tuntemuksista. Siinä on
mahdollista käsitellä ja pohtia sairastumisen syitä, psyykkisen sairauden
kanssa elämistä, pohjakokemusta, kuntoutumisen alkuvaiheita ja lähtökohtia sekä itseä auttaneita asioita, kuntoutumisen prosessia, nykyistä
elämäntilannetta, tulevaisuutta, toiveita ja unelmia. Vaikeiden kokemusten
muisteleminen ja kirjoittaminen herättää monenlaisia tunteita. Se voi tuntua
ahdistavalta ja vaikealta, mutta samalla helpottavalta ja vapauttavalta.
Oman tarinan hahmottaminen ja kertominen tuo mahdollisuuden, mutta
toisaalta vaatimuksen oman elämäntilanteen ja -historian tarkastelemisesta
uudella tavalla (vrt. Freeman 1993).
Vastaavasti kokemusasiantuntijana toimiminen on yhtä aikaa voimaannuttavaa ja kuntouttavaa sekä vaativaa ja raskasta. Jo muuttuminen potilaasta tai kuntoutujasta kokemusasiantuntijaksi vaatii kypsyyttä ja tietoa
(Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007, 106). Kokemusasiantuntijalta edellytetäänkin riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumisprosessia sekä valmiuksia
toimia asiantuntijana (Jankko 2008, 116–117).
Henkilökohtaisten asioiden julkiseksi tekemisellä on seurauksia itselle
ja läheisille. Oman kokemuksen esiintuominen ei ole helppoa, eivätkä
kaikki kuntoutujat tai omaiset edes halua tehdä siitä (Jankko 2008, 116).
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Oma kokemukseni kokemusasiantuntijana toimimisesta vahvistaa Terhi
Jankon (2008, 116) päätelmät: Ei ole helppoa antaa haastatteluja lehtiin,
radioon tai televisioon, eikä puhua kokemuksistaan erilaisille yleisöille.
On oltava riittävän vahva ja etääntynyt omista kokemuksistaan sekä kyettävä jäsentämään niitä ja tunteitaan.
Itse kysyn, mitä kokemusasiantuntijuus tarkoittaa tutkijaroolille, työntekijäroolille, kuntoutujaroolille sekä itselleni ja identiteetilleni. Pohdin häpeää ja sitä, millaista on olla esillä. Julkisuuteen tulemiseen liittyy stigman ja
leimautumisen uhka. Ajoittain olen ylpeä siitä, miten ja mistä olen kuntoutunut ja haluan kertoa toisille kuntoutujille, omaisille sekä työntekijöille, että
kuntoutuminen on mahdollista ja unelmia on mahdollista saavuttaa (vrt.
Kuusisto 2010, 287). Joskus vaikeat kokemukset haluaisi vain unohtaa ja
olla aivan ”tavallinen” työntekijä ilman psyykkisen sairastamisen taustaa.
Kun taustalla on sekä ammatillinen koulutus että psyykkinen sairaus,
on kyettävä yhdistämään erilaiset rooli ja identiteetit. Yhdistämällä omat
kokemukseni ja koulutukseni olen voinut tuoda kokemuksiani ja tutkimustietoa esille eri näkökulmasta kuin ”tavallinen kuntoutuja” tai ”tavallinen
tutkija”. Tavoitteeni ovat kuitenkin samankaltaiset kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteiden kanssa eli ennakkoluulojen vähentäminen, tiedon
lisääminen mielenterveysongelmista ja kuntoutumisesta sekä vaikuttaminen.
Tässä yhteydessä voi keskustella siitä, keitä ovat kokemusasiantuntijat,
jotka puhuvat toisten kuntoutujien puolesta, tulevat kertomuksineen julkisuuteen ja edustavat heitä (Kuusisto 2010, 287; Tapola-Haapala 2015,
161). Pystyvätkö he puhumaan kaikkien kuntoutujien ja omaisten puolesta. Samankaltainen tilanne on esimerkiksi innovaatio- ja tuotekehittelyssä. Tuotekehittelyyn osallistuvat käyttäjät ovat niin sanottuja asiantuntijakäyttäjiä, jotka eivät välttämättä tunne tavallisen loppukäyttäjän
tarpeita ja toimintatapoja (Miettinen 2003, 26). Toisaalta kokemustiedon
hyödyntämisessä on omat eettiset ongelmansa. On otettava huomioon se, että
yksittäisen ihmisen kokemuksen huomioon ottamisella voi olla kielteisiä
seurauksia heille, joiden kokemus ja näkemys asioista on erilainen. (Tapola-Haapala 2015, 161.)
Kokemusasiantuntijuuteen kuuluvan muuttumisen, kokemusasiantuntijana kasvamisen sekä kokemusasiantuntijuuden merkityksen reittinä kohti
niin sanottua tavallista elämää voi määritellä myös uuden sosiaalisen identiteetin saavuttamiseksi ja marginaalista irrottautumiseksi (vrt. Hyväri 2001).
Se edellyttää menneisyydestä luopumista sekä uskallusta muuttaa omaa
suhtautumista ja elämäntapaa (Koski-Jännes 1998, 175–178).
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Identiteetin muuttumista ja kuntoutujien sekä ”tavallisten ihmisten”
maailmoiden välisiä eroja voi kuvata käsitteillä Samanlaiset Toiset ja Erilaiset Toiset. Erilaiset Toiset ovat niitä, jotka toimivat ja elävät niin
sanotussa normaalissa yhteiskunnassa. Heillä on jotain joka kuntoutujalta
puuttuu, jotain jota voi kuvata normaaliuden ja tavallisuuden käsitteillä.
Itsen ja Erilaisten Toisten välillä on tietty raja ja etäisyys. Kuntoutuessa on
mahdollista siirtyä rajan yli takaisin ”normaaliin”, sisäpuolelle ja saavuttaa
jotain, joka puuttuu tai jonka on menettänyt, esimerkiksi työn, asunnon ja
perheen. (Kulmala 2004, 232–233.) Susan Sontagin (2010, 9) termein
kuntoutuessa voi siirtyä sairauden valtakunnasta takaisin terveyden
valtakuntaan. Tarinallisesti kysymys on korvaavista tarinoista (restitution
plot). Ihminen sairastuu, sairastaa ja paranee tai tulee paranemaan. (Frank
1995, 77.)
Laajemmin ajateltuna kokemusasiantuntijuudessa on tärkeää yksittäisen kokemuksen kasvaminen ja muuttuminen yhteiseksi sosiaaliseksi tietoisuudeksi sekä kuntoutujien keskinäiseksi toivoksi. Toivo konkretisoituu,
kun huomaa, ettei ole kokemuksineen yksin. (Campbell 2009, 115–117;
Hyväri 2009, 25.)

6.3 Toivo ja unelmat
Sairastuminen vaikutti monella tavalla elämääni ja identiteettiini. Arki,
harrastukset, työ ja ihmissuhteet vaihtuivat sairaalahoitojaksoihin, lääkitykseen ja erilaisiin avohoitopaikkoihin. Työssäkäyvästä sosiaalityöntekijästä tuli hoidossa oleva potilas, elämä tuntui täyttyvän menetyksistä.
On hämmentävää sairastua
Siinä menettää jotakin
Jää vain sumu ja usva
Järki tuntuu pysähtyvän
Äly tuntuu seisahtuvan,
eikä huomaa, mitä kaikkea jää jäljelle.
(Päiväkirja 21.10.1994)
Sairastumisen merkitys on yksilöllinen. Se riippuu siitä, mille elämänalueille sairaus vaikuttaa ja millä tavalla se rajoittaa elämää. Tarinallisesti
ilmaistuna psyykkinen sairastuminen uhkaa elämäntarinan merkityksellisyyttä ja jatkuvuutta. Se katkaisee mielessä hahmotetun tien menneisyy128

destä tulevaisuuteen. Sairastamista voi luonnehtia sanomalla sitä tarinalliseksi tyhjiöksi. Elämä jää ilman tarinaa, mikä voi ahdistaa, hämmentää ja
herättää epätoivoa. (Hänninen & Valkonen 2000, 143.)
Psyykkisesti sairastuessaan uskoo helposti, että on epäonnistunut elämässään, kykenemätön hoitamaan asioita tai kantamaan vastuuta (Schwartz
& Shockley 1980, 196). Sairastumista ja kuntoutumista voikin pitää tarinallisena haasteena, kutsuna arvioida elämää ohjannutta tarinaa uudelleen. Ensimmäiset haasteet liittyvät elämän ymmärrettävyyden palauttamiseen ja kokemusten hyväksymiseen. (Hänninen & Valkonen 2000,
143–144.)
Kuntoutumisessa oli tärkeää toivon herääminen. Se toi ajatuksen siitä,
että elämä voi jatkua elämisen arvoisena sairaudesta ja menetyksistä huolimatta tai niiden kanssa. Hoitojärjestelmän näkökulmasta toivo määrittyy
potilaan toiveeksi parantua (Soivio 2004, 182) sekä haluksi turvautua johonkin hädän hetkellä (mt. 184–185). Tällöin ammattiauttajien ja asian
tuntijoiden toiminta ja työ tuottavat toivon.
Tulkitsen ristiriitaisia kokemuksiani hoitojärjestelmän mahdollisuudesta tuottaa toivoa ja auttaa käsitteen toivon diskurssi kautta. Se tarkoittaa
lääketieteen vastausta potilaan autetuksi tulemisen tarpeeseen. Hoidon
saaminen voi ylläpitää toivoa paranemisesta, mutta samalla se edellyttää
sitoutumista lääketieteelliseen diskurssiin. (Soivio 2004, 184–185.) Valitettavan usein tämä tarkoitti passiivisen potilaan rooliin jättäytymistä,
hoidettavana olemista ja toivetta siitä, että minut parannettaisiin sekä
työntekijöiden halua parantaa. Toisaalta toivon diskurssiin liittyy oletus
yksilön autonomiasta, omatoimisuuden ihanne, moraalinen käsky huolehtia itsestä sekä tavoitella itsenäistä elämää. Valitettavasti työntekijöiden
tehtäväksi jäävä potilaan patistelu tähän suuntaan toteutui usein tavalla,
joka vahvisti potilaan roolia. (vrt. Bloch 1959/1995, 45; Parsons 1964,
274–276; Soivio 2004, 186–187.)
Kuitenkin onnistuneet hoitokokemukset ja psykoterapian avulla luomani uusi tarina toivat toivoa tulevaisuuteen. Ne lisäsivät voimavarjoja ja
loivat perustan, jolle pystyin rakentamaan tulevaisuutta. Lisäksi asiakassuhteissa tapahtunut itsetunnon ja itseluottamuksen kasvu toi toivoa lisäämällä uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Oli tärkeä pystyä luottamaan
auttajien ammattitaitoon, mutta myös omiin voimavaroihinsa.
Yksi tärkeä tekijä kuntoutumisessani on toivo, toivon herääminen ja sen
ylläpitäminen. Usko selviämiseeni ja siihen, että voin selvitä tulevaisuudessakin, on ollut merkittävää. (Dialogi 2008.)
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Kuntoutumisessa toivo tarkoitti siis sitä, että pystyin uskomaan muutokseen
ja muuttumisen mahdollisuuteen (Alitolppa-Niitamo 1993, 41–42; Salo &
Tuunainen 1996, 89). Toivo viittaakin muutoksessa johonkin toisenlaiseen,
joka kannattelee sekä yksilöllistä että yhteiskunnallista elämää (Bloch
1959/1986, 3–18). Ernst Bloch puhuu konkreettisesta utopiasta. Hän tarkoittaa
sillä nykyhetken mahdollisuuksista kumpuavaa, tulevaisuutta rakentavaa
toimintaa. (Bloch 1965/1985, 29–30.) Toivetta, jolla on mahdollisuus toteutua.
Minulle unelmat antavat ja luovat toivoa. Unelmien avulla voi uskoa
muutoksiin elämässä. Kaiken ei tarvitse pyöriä sairauteni ympärillä.
Unelmat merkitsevät toivottomuudesta luopumista. Katseen voi kohdistaa nykyisyyteen ja tulevaisuuteen eikä pelkästään menneisyydessä ja
ongelmissa rypemiseen. (Dialogi 2008.)
Tarinassani konkreettinen utopia liittyi tarpeeseen löytää sairastumisen ja
vaikeiden kokemusten tarkoitus, niiden hyödyntämiseen sekä jonkin uuden
luomiseen. Tämä toteutui mahdollisuudessa käyttää omaa kokemusasiantuntijuutta tutkimalla ja luennoimalla. Samalla kuntoutuminen ja identiteetin muuttuminen sai laajemman merkityksen. Yksilöllisestä prosessista tuli
toisia sekä toivottavasti myös sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää
hyödyttävä prosessi (vrt. Hyväri 2001, 18). Opiskeluni voi liittää myös
laajempaan taustaan, tiedon tuottamiseen, mikä tekee siitä identiteetti- ja
kokemuspoliittinen teon (Hyväri 2007, 194) tai Vilma Hännisen (2000,
131) termein sosiaalisen teon.
Susanna: Tästä alkaa uusi tarinan vaihe, jossa uusi identiteetti alkaa saada
alaa ja löytää muotoaan. Opiskelu, joka on ollut tarinan aikaisemmassakin vaiheessa tärkeää, tulee tässä jälleen esiin hyvin positiivisessa
merkityksessä. Sairauskokemukset ja vaikeudet tulevat aivan uuteen
kontekstiin: opiskelun ja tutkimuksen kohteeksi. Sairaus ei ole enää
vain yksilöllinen kokemus ja yksilöllistä selviytymistä vaan sillä on
yleisempi merkitys ja kiinnostavuus. Samalla se on osa uuden tehtävän
ja tavoitteiden löytymistä. Kun oireet ja sairastaminen on tähän mennessä työntänyt syrjään ja johtanut kyvyttömän ja avuttomaan potilasroolin ja identiteetin syntymistä nyt samat asiat uudessa kontekstissa
ovat kääntyneet täysin päinvastaisiksi.
Unelmat ja toivo ohjasivat kuntoutumista hoitojärjestelmän ulkopuolelle.
Konkreettisesti se tarkoitti lisensiaatintutkintoa, myöhemmin tätä väitös130

kirjaa ja työelämään palaamista. Toivo ja unelma tarkoittivat oikeastaan
kokemusta ”normaaliudesta” tai ”tavallisesta elämästä”.
Opiskelu on osaltaan pelastanut minut tai aikakin se on auttanut kuntoutumisessa, koska se on ollut ikään kuin minulle räätälöityä toimintaa
siinä elämänvaiheessa ja -tilanteessa. Opiskelu antoi mielekästä tekemistä ja tarkoituksen elämälleni. Opiskelusta muodostui positiivinen
kokemus, jolla oli myönteinen merkitys ja vaikutus kuntoutumiseeni,
koska se oli motivoivaa, mielekästä ja ajoitus oli oikea. (Dialogi 2008.)
Toivo liittyi kuntoutujan identiteetin muodostumiseen. Merkittävää oli vuoden 2006 marraskuussa alkanut osa-aika työ Mielenterveyden keskusliitossa
sekä kuntoutuskeskuksen viisi vuotta kestäneen hoitojakson lopettaminen.
Tuota hieman yli kolme vuotta kestänyttä ajanjaksoa leimasi se, että tunsin
itseni entistä enemmän ”tavalliseksi ihmiseksi”, kävinhän töissä ja ”vain”
psykoterapiassa, vaikka samaan aikaan olin kuntoutuja ja työkyvyttömyys
eläkkeellä.
Samalla tarinaani tulee tavoitteelliseen toimijuuteen kuuluvaa tulevaisuuden ennakointia. Se tarkoittaa, etten elänyt vain menneisyydessä enkä
nykyhetkessä, enkä muistellut ainoastaan menneisyyttäni. Aloin elää ja
kertoa myös tulevaisuutta, ennakoida, nähdä mahdollisuuksia ja vaihto
ehtoja, pohtia niiden toteutumismahdollisuuksia sekä todennäköisyyksiä
ja sijoitin itseni näin syntyvään ”tulevaisuuselämäkertaan”, tarinaan tulevaisuudesta. (Jyrkämä 2005, 347–350.) Pohdin tulevaisuutta ja toivoa sekä
diagnoosin merkitystä päiväkirjassa vuonna 2011:
Diagnoosin muuttuessa jouduin muodostamaan identiteettini uudelleen
jälleen kerran. En ollutkaan kuntoutunut skitsofreenikko, enkä psykoottinen vaan jotain aivan muuta. Mikä siis olin? Edelleen mielenterveyskuntoutuja, joka teki tutkimuksen kuntoutumisestaan ja kokemuksistaan
sekä jatkoi aiheen käsittelyä väitöskirjaksi. Uudesta diagnoosista ja
identiteetistä huolimatta olen viettänyt pitkiä aikoja elämästäni
psykiatrisilla osastoilla ja avohoidon toimipisteissä sekä lähes koko aikuis
ikäni kuntoutustuella tai eläkkeellä. En vielä tiedä pystynkö koskaan palaamaan työelämään kuntoutumisestani huolimatta. En tiedä minkälaiseksi
identiteettini tai elämäni tulee muotoutumaan. (Päiväkirja 28.2.2011.)
Sain vastauksen kahdeksan kuukauden kuluttua. Syksyllä 2011 aloitin työt
Mielen avain -hankkeessa hankekoordinaattorina. Epäilyni siitä, kykenenkö
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vielä työelämään tai haluaako kukaan palkata minua, osoittautuivat vääriksi. Uusi työ osoittautui haastavaksi ja mielenkiintoiseksi. Myöhemmin
jätin eläkkeen lepäämään ja siirryin kehittämään kokemusasiantuntija
toimintaa kokopäiväisesti.
Toivossa, joka liittyy tekemiseen ja työhön, oli oleellista toiminnan
mielekkyys sekä riskin ottaminen. Tämä toi mahdollisuuden kehittyä ja
kasvaa ulos potilaan roolista.
Mielestäni opiskelun tai muun tekemisen olisi oltava kuntoutujan kykyjen ja tason mukaista. Onnistuessaan opinnot tai työn tekeminen voivat
lisätä sairauden myötä alentunutta itsetuntoa ja epäonnistumiset puolestaan voivat laskea sitä. Tietysti voi kysyä, eikö psyykkisesti sairailla
ihmisillä ole oikeus epäonnistua ja tehdä omat valintansa epäonnistumisenkin uhalla. Opiskelu ja osa-aikatyöhön pääseminen olivat minulle
hyppy uuteen, joka vaati rohkeutta, mutta onnistumisen kokemuksen
jälkeen se on kannattanut ja kannattelee minua. (Dialogi 2008.)
Pelkkä muuttuminen ja muutoksen mahdollisuus ei tukenut kuntoutumistani. Merkityksellistä oli ja on kokemus pysyvyydestä. On tärkeä tuntea
olevansa sama minä sairastuessaan ja kuntoutuessaan, jolloin jotain minusta
pysyy vaikka muutun ja voin muuttua jatkuvasti (ks. Alitolppa-Niitamo
1993, 41–42; Salo & Tuunainen 1996, 89). Jatkuvuuden ja yhteneväisyyden tunteen säilyttäminen tapahtuu persoonalliseen identiteettiin kuuluvan
minä identiteetin kautta (Toskala 2001, 363).
Samankaltainen ajatus löytyy Vilma Hänniseltä ja Jukka Valkoselta
(2000, 147). He puhuvat kuntoutumisen jälkeisestä uudesta identiteetistä,
joka eroaa vanhasta, mutta kutoutuu sen kanssa yhteen. Kohdallani tämä
toteutuu juuri sairastumisen kokemusten hyödyntämisenä jatko-opinnoissani.
Jatko-opiskelijana sain kosketuksen identiteettiini ennen sairastumista ja
pystyin yhdistämään sen kuntoutujan identiteettiini. Olin edelleen kuntoutuja, mutta nyt opintoja suorittava kuntoutuja. En voi palata aikaan ja minuuteen ennen sairastumista, mutta voin hyödyntää ja yhdistää ”entisen tai
vanhan elämän” vahvuudet eli akateemisen koulutuksen sekä kokemukset,
joita kannan mukanani, halusin sitä tai en. Minulla on ammattilaisen identiteetti, joka on kuitenkin erilainen kuin ennen sairastumista tai tilanteessa,
jossa sairastuminen ei olisi katkaissut työuraani ja elämänkulkuani.
Toisaalta jatko-opinnoista alkanut jakso ei päättynyt valmistumiseen,
vaan jatkui lisensiaatintyön työstämisenä kirjaksi. Näin taas yksi unelma
toteutui.
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Vuoden 2005 joulukuussa valmistuin valtiotieteen lisensiaatiksi ja sain
yhteyden Mielenterveyden keskusliiton tutkimuspäällikköön, joka luki
tutkimukseni ja totesi, että tästä tehdään kirja. Muokkasin lisensiaatintutkimustani vajaan vuoden ja liitto julkaisi sen vuoden 2007 helmikuussa nimellä Skitsofreniasta kuntoutuminen. (Dialogi 2008.)

6.4 Vuorovaikutus asiakassuhteissa
Psykoterapia- ja asiakassuhteet sekä niissä tapahtunut vuorovaikutus, kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen ovat olleet kuntoutumiseni ydin. Asiakassuhteen merkitystä painotetaan erityisesti psykoterapian, sosiaalityön ja
kuntoutumisen keskusteluissa (esim. Walls 1986, 113–114; Granfelt 1990,
144; Kuusinen 2001, 25; Kauppi 2002, 38; Happo ym. 2014, 345). Itse
asiassa jo Talcott Parsons piti potilaan kohtaamista tärkeänä. Vaikka lääkärin velvollisuus on antaa potilaalle tehokasta, teknisesti ja tieteellisesti mahdollisimman korkeatasoista hoitoa, Parsons korosti vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä lääkärin kykyä kohdata potilas ja auttaa tätä tunnetasolla
(Parsons 1975, 267–269; vrt. Bloch 1959/1995, 455).
Dialogi eli keskustelu ja vuorovaikutus on tärkeä auttamisen menetelmä (Jokinen & Räsänen 2000, 45). Sitä arvostettiin jo antiikin filosofiassa
(Blomstedt 1993, 11) ja Sokrates käytti dialogia opetusmenetelmänä.
Näistä periaatteista voi löytää lähtökohtia asiakassuhteissa toteutuvalle
hyvälle vuorovaikutukselle. Ensinnäkin ajatus siitä, että toiselle on mahdotonta opettaa mitään tarkoittaa sitä, että työntekijä voi ainoastaan auttaa
asiakasta löytämään tämän sisällä olevat kyvyt, mikä samalla tukee
kasvua ja voimaantumista. Tärkeää on myös Sokrateen ajatus väitteiden ja
kannanottojen kritisoimisesta sekä niiden heikkouksien paljastamisesta.
(Thesleff & Sihvola 1994, 99–102; Hyttinen 2000, 32.) Totuutena pitämäni asiat osoittautuvatkin usein vain ennakkoluuloksi tai -käsitykseksi.
Muutoksen kannalta onkin oleellista se, että dialogissa pyritään tuottamaan
oivalluksia, joiden pohjalta on mahdollista järjestää ennakkokäsityksiä
uudelleen (Isaacs 2001, 63).
Sokraattista dialogia käytetään sosiaalityössä. Kasvua ja kuntoutumista
edistää esimerkiksi ajatus siitä, että työntekijä ei pyri olemaan kaikkitietävä asiantuntija, vaan asettuu avoimeen vuoropuheluun asiakkaan kanssa.
Työn lähtökohtana on asiakkaan oma ymmärrys tilanteesta ja ongelmien
ratkaisusta. Työntekijän tehtäväksi jää tukea tätä ymmärrystä ja muutoshalukkuutta käyttämällä asiakkaan tietoa. (Raunio 2004, 129; Pohjola ym.
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2015.) Dialogissa tapahtuvalla muuttumisella onkin oma luonteensa. Muutokseen pyritään muuttamalla rakenteita, jotka ovat alun perin vaikuttaneet
ongelmien syntymiseen (Isaacs 2001, 40–41).
Yhteinen ihmettely, avoin vuorovaikutus ja ennakkoluulottomuus on
ollut asiakassuhteissani hedelmällistä. Yhteinen ymmärrys siitä, ettei kumpikaan tiedä, mitä matkan varrelta löytyy, mihin päätyisimme vai päätyisimmekö mihinkään, on lopulta vienyt eteenpäin. Tietysti olisi ollut mahdollista jäädä paikoilleenkin. Tärkeää on kuitenkin ollut päättää, että olemme
yhdessä lähteneet polulle, jonka päämäärä ja muoto on tuntematon.
Hoitajani kuvasi prosessia pimeässä nyrkkeilemiseksi. Hän ei voisi
tietää etukäteen, mikä isku osuu, mutta yrittäisimme lähestyä ongelmiani eri näkökulmista. Hän kuvasi työskentelytapaansa myös seisovan
pöydän malliksi. Tarjolla olisi asioita, joista saisin valita sopivimmat.
(Dialogi 2008.)
Vuorovaikutuksen merkitys näkyy siinä, että kokemuksista ja tunteista
puhuminen konkretisoi niitä. Kun kertoo asioistaan psykoterapeutille, niitä
kuvaa samalla itselle. Kokemusten tai tunteiden ”pukeminen sanoiksi” auttaa ymmärtämään niitä ja lisää tietoisuutta itsestä. (Happo ym. 2014, 345.)
Esimerkki hyvän ja toimivan asiakassuhteen dialogisuudesta, ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisesta, kokonaisvaltaisesta työskentelemisestä sekä asiakassuhteeseen asettumisesta on sairaalan pitkäaikaisosastolta vuoden 2000 kesällä alkanut suhde. Tuona aikana muutuin potilaasta
kuntoutujaksi ja kotiuduin sairaalasta yli puolentoista vuoden hoitojakson
jälkeen.
Susanna: Kuinka suhde omahoitajaan (joka esti teollisuusterapiaan
joutumisen) syntyi ja miten hän tulkitsi ja tuki tavoitteitasi? Hyvät hoitajat ja hyvät asiakassuhteet. Millaisia olivat nämä ammattilaiset ja
miten hyvät asiakassuhteet syntyivät?
Päivi: Kyseisen omahoitajan kanssa syntyi hyvä suhde. Hän ymmärsi
minua ja tarpeitani. Lisäksi hän uskoi minuun ja voimiini.
Vastaukseni Susannan kysymykseen oli melko lyhyt. Painotin ymmärtämistä (vrt. Heikkinen & Laine 1997, 10) ja luottamista. Jälkeenpäin osaan
analysoida tarkemmin, mitä tarkoitan hyvän asiakassuhteen edellytyksillä.
Merkityksellistä on ollut toimiva vuorovaikutus, kohtaaminen, kuulluksi
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ja nähdyksi tuleminen uudella, realistisella tavalla, omana itsenäni. Se, että
subjektiiviseen identiteettiin on vaikutettu objektiivisen identiteetin
kautta. Vuorovaikutuksen merkitys ilmenee puolalaisen kirjailijan Witold
Gombrowiczin sanoissa, ihminen on olemassa vain toisen ihmisen kautta.
On ollut tärkeää saada mahdollisuus nähdä itsensä toisten silmin (ks.
Blomstedt 1993, 197), koska kuten Susanna Hyväri sanoo, minuus muovautuu dialogisissa suhteissa (Hyväri 2001, 120; vrt. Haarakangas & Seikkula 1999, 164–165).
Ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen lisäksi onnistuneen vuorovaikutussuhteen ominaisuuksiksi mainitaan osapuolten halu ja valmius olla
suhteessa, aito kontakti, todellinen välittäminen (Blomstedt 1993, 115;
Heikkinen & Laine 1997, 10; Kokko 2004, 83), tietynlainen vaativuus, ponnistelut, johdonmukainen toiminta ja käyttäytyminen, joustavat rakenteet,
kyky ennakoida ongelmia, otollinen ilmapiiri sekä keskusteluihin vaikuttavan pohjavireen ymmärtäminen (Isaacs 2001, 54).
Dialoginen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Dialogista kohtaamista ja sen seurauksia voi tarkastella filosofi Martin
Buberin (1923/1999) käyttämien käsiteparien avulla. Buber erottaa toisistaan Minä–Sinä-yhteyden eli autenttisen kohtaamisen (Buber 1923/1958,
3–6) sekä esineellistyneen Minä–Se-suhteen (Buber 1923/1999). Buber
pitää minuutta, maailmaa ja kommunikointia kaksitahoisena perussana
parien, Minä–Sinä ja Minä–Se, kaksitahoisuuden mukaisesti. Sanaparin
Minä–Sinä Minä tarkoittaa eri asiaa kuin sanaparin Minä–Se Minä. Yksilö
kokee maailman Minä–Se-suhteessa, ja saa siihen yhteyden Minä–Sinäsuhteessa. (Buber 1923/1999, 25, 28.)
Ihmissuhteissa perussana Minä–Sinä tarkoittaa toisen kohtaamista.
Tarvitsen Sinän tullakseni itsekseni; tullessani Minäksi sanon Sinä. Ihminen tulee Minäksi Sinän kautta. (Buber 1923/1999, 30–34, 52). Kohtaaminen edellyttää toisen yksilön toiseuden tunnustamista ja arvostamista, jolloin ”sinä” nähdään tässä ja nyt läsnä olevana, todellisena persoonana.
Dialoginen suhde tarkoittaa minän ja toisen samanaikaista molemminpuolisuutta. Suhde on yhteinen, uusi ja ennalta arvaamaton. (Heikkinen &
Laine 1997, 10.)
Minä–Se-suhteessa toinen on toiminnan, havainnoinnin tai tuntemisen
kohde, mutta tämänkaltaista etäännyttämistä ja etäisyyttä toisistamme,
tunteistamme ja kohtaamisista myös tarvitaan. Buber puhuu Se-maailman
tarpeellisuudesta ja oikeutuksesta, jopa välttämättömyydestä. Kokoaikai135

sessa läsnäolossa eläminen kuluttaisi meidät loppuun. Elämään kuuluu,
että yksittäisestä Sinästä tulee kohtaamisen jälkeen Se. Vastaavasti Se voi
tulla Sinäksi kohtaamisessa. Se-maailmaan kuuluvat monenlaiset toiminnot ja tieto. Toisaalta Sinä-maailmalla ei ole samanlaista yhteyttä aikaan ja
paikkaan kuin Se maailmalla. Sinä-hetket näyttäytyvät ihmeellisinä, lyyris
dramaattisina ja lumoavina episodeina, jotka kuitenkin jättävät jälkeensä
kysymyksiä ja järkyttävät varmuutta. Buber kiteyttää niiden eron ja suhteen toteamalla, että ilman Se-maailmaa ei voi elää, mutta joka elää pelkästään siinä, ei ole ihminen. (Buber 1923/1999, 57–58.)
Seuraavaksi tarkastelen asiakassuhteiden ja vuorovaikutuksen ominaisuuksia ja merkitystä pohtimalla epäonnistumisia eli tilanteita, joissa vuoro
vaikutus ja yhteisen ymmärryksen saavuttaminen eivät ole onnistuneet.
Asiakassuhteen toimimattomuus voi johtua työntekijästä, asiakkaasta tai
suhteen ongelmista. Kuntoutujalla voi olla omasta itsestä tai psyykkisestä
sairaudesta johtuvia vaikeuksia, jotka tekevät vuorovaikutuksen ja asiakassuhteen muodostamisen mahdottomaksi. Nuorena opiskelijana en yksinkertaisesti kyennyt muodostamaan pysyviä ihmissuhteita, enkä myöskään
dialogista suhdetta ammattiauttajiin, jolloin hoitoni hajosi.
Päivi: Terapiasuhteissa minulla oli sama ongelma kuin muissakin
ihmissuhteissa. En pystynyt sitoutumaan enkä luottamaan vaan etsin
hoitajia ja terapeutteja monesta suunnasta. Pahimpaan aikaan kävin
viiden ihmisen vastaanotolla samaan aikaan. Ihme, että selvisin rumbasta näinkin selväpäisenä.
Susanna: Lukion jälkeinen aika näyttää tässä rajapyykiltä, jossa psyykkinen sairastaminen ja siihen kuuluvat oireet tulevat fyysisiä häiriötä
tärkeämmiksi. Vaikka psyykkiset ongelmat tunnistetaan ja aloitat pitkän
psykoterapian, kuvaat samalla, ettet pysty luottamuksellisiin ihmis
suhteisiin etkä sitoutumaan toisiin ihmisiin.
Mistä luottamuspula syntyi? Millä tavoin ihmissuhteet yleensä ja
ammatilliset suhteet ovat sama tai eri asia? Miksi luottamuspula synnytti juuri tämän monien suhteiden suman? Olisiko luottamuspula voinut johtaa kontaktien välttämiseen ja omiin oloihin vetäytymiseen?
Oliko yhä uusien auttajatahojen etsintä kuitenkin toive löytää (luottamuksellinen) vuorovaikutussuhde, jossa solmut alkaisivat avautua?
Päivi: Ongelmani oli jo pitkään ollut vaikeus solmia ihmissuhteita ja se
päti myös terapiasuhteeseen. Toki luotin jollakin tavalla terapeuttiini,
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mutta sisäinen rikkinäisyyteni sotki kaiken. Luottamuspula sai minut
välttämään ihmisiä ja eristäytymään. Terapian kestäessä aloin saada
kontaktia itseeni ja tunteisiini. Vuosien kuluttua pystyin solmimaan
suhteita myös toisiin ihmisiin. Luottamalla terapeuttiini pystyin luottamaan itseeni ja pikkuhiljaa muihinkin ihmisiin, mutta se oli pitkä ja
vaikea tie.
Jälkikäteen tulkitsen tilannetta niin, etten kyennyt muodostamaan Minä–
Sinä-suhdetta toisten kanssa. Onneksi kykenin luottamaan edes vähän,
useaan ihmiseen yhtä aikaa. Identiteetin vahvistumisen aika tuli kun kykenin hyödyntämään ja ottamaan vastaan saamani avun. Sitä varten minun
piti voimistua ja rakentua pala palalta, mikä vaati aikaa. Yhtäaikaiset asiakas
suhteet loivat perustan tälle mahdollisuudelle. Hoitosuhteiden hajottamista
ja useaa yhtäaikaista terapeuttista suhdetta pidetään haitallisena, mutta
minulle se oli kontaktissa olemisen ja kuntoutumisen edellytys.
Epätoivoinen hoitosuhteiden etsiminen oli pyrkimystä löytää joku
johon voisin luottaa, joku joka uskoisi minuun, ymmärtäisi, suojelisi,
kuuntelisi ja jonka avulla voisin saada kosketuksen itseeni. Tämä kuulostaa mahdottomalta vaatimukselta, enhän kyennyt luottamaan kunnolla keneenkään. Monien hoitokontaktien samanaikaisuus toi varmuuden siitä,
että väistämättömän pettymyksen tullessa minulla olisi joku jonka puoleen
voisin kääntyä. Toinen vaihtoehto olisi ollut eristäytyminen ja ihmis
suhteista, myös hoitosuhteesta vetäytyminen, mutta jokin minussa pakotti
etsimään toista ihmistä ja samalla itseäni.
Kuvaus luottamuksen kasvusta vastaa Jan Blomstedtin (1993, 11, 18,
230–231) näkemystä dialogista, jossa siirrot seuraavat toisiaan kuin shakissa
ja jokaisella siirrolla on seurauksensa. Joskus vapauden varmistaminen
vaatii nappulan uhraamista. Sairastuessa uhrasin jotain, jotta olisin selviytynyt (Rissanen 2007, 144–145), kuntoutuessani taas uhrasin rakentamani
sisäisen maailman ja turvan muodostaessani yhteyden toiseen. Esimerkiksi aikanaan yritin ratkaista ylivoimaisilta tuntuneita tunteita ja tilanteita
hakeutumalla sairaalahoitoon, ja kuntoutuessani luovuin tästä tavasta.
Edellytyksenä oli turvallisuuden tunteen löytäminen, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen avohoidossa sekä hyvässä vuorovaikutussuhteessa.
Vanhan uhraamiseen, uuden löytymiseen ja suoraan puhumiseen kuuluu
astuminen tuntemattomaan. Se ja puutteellisen ymmärryksensä synkkään
metsään meneminen vaatii rohkeutta. (Isaacs 2001, 171.) Pohdin tuntemattomaan astumista psykoterapian alkuvaiheessa terapeutilleni lähettämässä
sähköpostiviestissä.
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Mietin tässä tuntojani ja tuntemuksiani. Mitä tarvitsen terapialta ja
mikä olisi minulle hyödyksi? – – (P)elkään mitä sisältäni onkaan tulossa. Nämä muistot ja tunnelmat tuntuvat tuskaisilta, uhkaavilta ja pelottavilta. – – Ongelma onkin siinä, miten sovitan terapian ja arjen yhteen.
En todellakaan halua sekoittaa täysin normaalia elämääni, mutta miten
erottaa tunteet ja todellisuus? – – Olen nyt valmis lähtemään tälle polulle, mitä sieltä sitten löytyykin. (Sähköposti psykoterapeutille kevät
2007)
Tuntemattomuus ja vieras maasto kuuluvat freirelaiseen dialogipedagogiikkaan. Hoito- tai psykoterapiasuhdetta aloittaessaan ei voi tietää, mihin
vuorovaikutus johtaa ja mitä kaikkea siitä seuraa (Hyttinen 2000, 36). Dialogipedagogiikkaan kuuluva ajatus toiminnan vapauttavasta vaikutuksesta tarkoitti asiakassuhteessa sitä, että käsittelimme minulle tärkeitä asioita
dialogisessa yhteistyösuhteessa. Näin prosessia voi kutsua myös yhteistyössä tapahtuvaksi totuuden ”dialogisoinniksi” (mt. 33).
Dialogi on vaativaa ja haastavaa vuorovaikutusta, koska toisen ajatusten kuunteleminen tarkoittaa omien ja toisen ajatusten kyseenalaistamista.
On hyväksyttävä se, että mielipiteeni on vain askel eteenpäin, ei lopullinen kanta. Vastavuoroisuus edellyttää uskallusta luopua omista käsityksistä
ja niiden mahdollisuuksien kuuntelemista, jotka avautuvat yhteydestä toisiin. Dialogissa pyritään siis kuuntelemaan, peilaamaan ja ymmärtämään
toisten näkemyksiä. (Blomstedt 1993, 115; Hyväri 2001, 121; Isaacs
2001, 40.)
Vuorovaikutus asiakassuhteissa ei ole aina dialogista, joskus se koostuu
sarjasta monologeja. Tällöin puhumme toistemme kanssa, emme toisillemme, eivätkä tarinat luo yhteyttä ihmisten välille. (Hyväri 2001, 245.)
Jan Blomstedt (1993, 145–146) puhuu erilaisista kokemusmaailmoista ja
mielentoiminnan kohteista. Hänen mukaansa dialogi ontuu, jos keskustelijat jäävät erilaisten kokemusmaailmojensa vangeiksi. Maailmojen erilaisuuden ei kuitenkaan tarvitse olla yhteen sovittamatonta eikä dialogin este.
Se voi olla haaste, ja rajojen ylittäminen sekä ymmärtäminen on mahdollista. (Blomstedt 1993, 145–146.)
Jos hoitosuhde ei toimi, on löydettävä uusia tapoja ajatella ja tehdä
asioita (Rissanen 2007, 146), sillä kuten William Isaacs (2001, 51) toteaa,
liian myöhään tapahtuva virheiden korjaaminen voi tulla kalliiksi. Risti
riidat eivät välttämättä ratkea keskustelemalla, sillä dialogi ei ole ainoastaan rauhanhierontaa, vaan myös hyökkäyksiä, rajanylityksiä, tappioita,
valintoja ja ristiriitoja (Blomstedt 1993, 218–219). Kokemukseni mukaan
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joskus olisi parempi todeta, ettei suhde yrityksistä huolimatta toimi ja joku
toinen voisi onnistua paremmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita työntekijän
eikä kuntoutujan epäonnistumista.
Vuorovaikutus asiakassuhteissa ei ole aina siloteltua, eikä sen tarvitsekaan olla. Hyviin asiakassuhteisiin kuului ristiriitoja ja väärinymmärtämistä, mutta samalla niiden selvittämistä sekä anteeksipyytämistä puolin
ja toisin. Erityisesti ristiriitatilanteessa on muistettava, että dialogi edellyttää toisen osapuolen kunnioittamista. (Blomstedt 1993, 218–130; vrt.
Hietala 2013, 234–239.)
Aina ei myöskään jaksa olla dialogisessa suhteessa eikä puhua, joskus
ei yksinkertaisesti ole sanoja. Pelkkä toisen ihmisen läsnäolokin voi olla
parantavaa. Erityisesti sairaalahoitojen aikana läheisyys tuntui tärkeältä.
(vrt. Tokola-Kemppi 2014, 142–143). Sairaalassa ollessani kuvasin usein
päiväkirjassani levotonta kulkemistani edes takaisin sairaalan käytävällä.
Kuljen sairaalan käytävää päästä päähän, päivästä toiseen.
Joskus pysähdyn kanslian ovella ja kerron,
että minua ahdistaa ja minulla on paha olo.
Mikä tärkeintä, joskus jollakin on aikaa, vain olla lähellä.
(Päiväkirja kesä 1994.)
Läsnä olemisen ja turvallisuuden tunteen merkitys näkyy vastauksessani
Susanna Hyvärin kysymykseen: Mitkä olisivat olleet parhaat keinot selvitä
ahdistuksesta ja harhoista?
Ahdistuksesta ja harhoista selvisin parhaiten keskustelemalla ja tekemällä asioita yhdessä hoitajien kanssa, joillakin osastoilla tähän oli aikaa.
Tärkeää oli, että joku oli läsnä. Mikä toteutui konkreettisesti kymmenen
päivän vierihoidossa, jolloin hoitaja oli koko ajan vieressä yöt ja päivät.
(Dialogi 2008.)
Dialogisessa vuorovaikutuksessa näkyy myös identiteetin muuttumisen ja
itseksi kasvamisen mahdollisuus. Dialogiseen löytämisprosessiin nimittäin liitetään mahdollisuus yhdistää kaikki puolet kokonaiseksi minuudeksi (Isaacs 2001,167). Kuntoutumisen kannalta tärkeää oli dialogin laajan ja
syvällisen tavoitteen toteutuminen. Asiakassuhteissa tapahtunut vuoro
vaikutus johti toimintaan ja muutoksiin (ks. Isaacs 2000, 40; Hyväri 2001,
245; Valkonen 2007,44–45).
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6.5 Kokemusten ja tunteiden reflektoiminen
Pelkään tulevani hulluksi.
Kummalliset ajatukset pyörivät päässäni.
Herään yöllä,
enkä tiedä kuka olen ja missä olen.
En tiedä mitään.
Kauhistuttavan hetken ajan, vain olen olematta kukaan.
(Päiväkirja 27.4.1994)
Itsereflektio eli asioiden pohtiminen ja niiden jäsentäminen oli tärkeä kuntoutumisen ja eheytymisen elementti (vrt. Happo ym. 2014, 344, 345).
Teoreettisessa keskustelussa itsereflektio liitetään tiedostamiseen, persoonalliseen identiteettiin (Toskala 2001), reflektoituun identiteettiin eli tulkittuun minään (Hänninen 2000, 61), objektiminään (me) (Mead
1934/1972, 173–178) sekä identiteettiin itseytenä (lat. ipse) (esim. Kaunismaa & Laitinen 1998). Tällöin minuuden ydin on itsestä kerrottavien tarinoiden kautta tuleva itseymmärrys (Kaunismaa & Laitinen 1998, 168–169;
Hänninen 2000, 61).
Reflektoitu tai persoonallinen identiteetti tarkoittaa sitä minuuden puolta, joka on tietoinen itsestä, tulkitsee itseä ja omaa toimintaa (Hänninen
2000, 61), jäsentää ulkomaailmaa, ohjaa suhtautumista todellisuuteen sekä
ylläpitää sisäistä tasapainoa (Toskala 2001, 363). Se eroaa toiminnan kautta
tulevista identiteeteistä, toimijaminuuksista ja moraalisesta identiteetistä eli
ihanteellisesta minäkuvasta (Hänninen 2000, 61), subjektiminästä (I) (Mead
1934/1972, 173–178) ja yksilön ominaisuuksien, samuuden (lat. idem) tai
samankaltaisuuden kuvaamisesta (Kaunismaa & Laitinen 1998, 191–192).
Identiteettien eri puolten väliset erot konkretisoituvat Georg H. Meadin käsitteissä tietoisuus (consciousness) ja tietoisuus itsestä (self-consciousness).
Tietoisuus on tietoa kokemuksista esimerkiksi kivusta tai mielihyvästä.
Tietoisuus itsestä tarkoittaa itsen käsittämistä niin, että kipu tai mielihyvä
hahmottuvat jonkun kivuksi tai mielihyväksi. (Mead 1934/1972, 169.)
Toinen reflektoidun tai persoonalliseen identiteetin ominaisuus on narratiivisuus eli se on itselle kerrottu tarinana itsestä. Olennaista on tarinoiden kautta syntyvä itseymmärrys. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 168–169;
Hänninen 2000, 61.) Persoonallisen identiteetin voi tulkita itse itsestä
johdetuksi teoriaksi, joka syntyy tietoisuuden ja sanattoman tiedon välisestä vuorovaikutuksesta. Siihen sisältyy valikoiva sisäisen tiedon käsitteleminen ja jatkuva sisäinen uudelleenrakentuminen. Kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapeuttisen näkemyksen mukaan, jota esimerkiksi Vittorio F.
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Guidano ja Gianni Liotti edustavat, persoonallinen identiteetti koostuu
minuutta koskevista muistoista, uskomuksista ja ajatusprosesseista. (Toskala 2001, 363.)
Persoonallista identiteettiä voi kuvata itseksi kasvamiseen kuuluvaksi
sisäiseksi dialogiksi tai itsensä ja reaktioidensa kuuntelemiseksi (Isaacs
2001, 99). Tämänkaltainen itsereflektio on ollut minullekin osa itseni ja
kokemusteni analysoimista sekä sitä kautta muodostamaani tarinaa ja
”teoriaa”. Itse itsestäni johtamassa teoriassa olen yhdistänyt menneisyyteni, oireeni, oireiden merkityksen ja nykytilanteen synteesiksi, joka on
auttanut minua näkemään ja hyväksymään itseni sellaisena kuin olen sekä
uskomaan tulevaisuuteen. Prosessin tärkeä osa oli havainto asioihin ja
minuuteen sisältyvistä erilaisista puolista, mikä kuvaa aikaisemman varsin
mustavalkoisen minäkuvani muuttumista ja laajenemista.
Vivahteiden löytyminen on tärkeää, koska elämä on harvoin mustavalkoista, eikä minuus ainakaan. Kaikkea itsessään ei tietenkään tarvitse analysoida, vaikka itse sitä teenkin ja tosi perusteellisesti. (Sähköposti ystävälle 11.7.2011.)
Samankaltainen vivahteiden ja vastakohtaisuuksien löytyminen nousi
esiin Susanna Hyvärin puhuessa kuntoutumisesta elämänkokonaisuuden
osana sekä narratiivisessa eli tarinallisessa identiteetissä. Eletyissä ja kerrotuissa kertomuksissa kuvastuvat elämänasenne, minäkuva sekä käsite
parit, muutos – mahdollisuudet, selkeys – epäselvyys, ristiriidat – sopusointu,
vapaaehtoisuus – pakko, todellisuus – toiveet, joita Arto Laitinen (2002,
57–58, 67–68) on nostanut Paul Ricoueurin sekä Charles Taylorin ajatuksista. Todellisuuden vastinparina voisi toiveiden asemasta olla myös toivo.
Susanna: Uusi tapa jäsentää kuntoutumista osana elämänkokonaisuutta on vastakohtaisten merkitysten tuottaminen. Tällaisia vastinpariasetelmia ovat toivo – toivottomuus, sairaudesta vapautuminen – sairauden ympärillä pyöriminen, menneisyyden korostaminen – tulevaisuuteen
katsominen, ongelmien näkeminen osana elämää – ongelmien sairaustulkinta, kuntoutuminen ylä- ja alamäkinä – kuntoutuminen suoraviivaisena prosessina, takapakkien ja epäonnistumisten hyväksyminen – masentuminen ja toivon menettäminen epäonnistumisten jälkeen.
Päivi: Vastakohtaisuuksien löytäminen ja niiden hyväksyminen on ollut
tärkeä osa kuntoutumisprosessiani. Niiden avulla ja niiden kautta olen
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löytänyt uutta ja realistista näkökulmaa asioihin. Vastakohtaisuuksien
tunnistaminen on lisännyt toivoa selviytymisestäni. Minun ei tarvitse
jäädä negatiivisten asioiden ja kokemusten vangiksi, vaan asioilla on
aina se toinen puolensa, jonka voin valita. Tässä on kysymys myös hoitomotivaatiosta. On haluttava muutosta. On haluttava muuttua. On uskottava muutoksen mahdollisuuteen.
Minäkuvan muuttuminen ja muovautuminen on osa reflektiivistä identiteettiä. Tarinan muodostamiseen kuuluu tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen suhteessa itseen sekä tietoinen itsensä muuttaminen. Näin ollen
reflektoitu sisäinen tarina on yhtä aikaa yhtenäinen ja dialoginen sekä
ristiriitainen, katkoksellinen ja epämääräinen. (Hänninen 2000, 62.) Tällaisen tarinan muodostaminen itsestä vaatii minuuden eri puolien sekä
positiivisten että negatiivisten näkemistä ja hyväksymistä. Sen kautta on
mahdollista muodostaa itsestä entistä realistisempi käsitys. Tavoite näkyy
narratiivisessa psykoterapiassa. Siinä pyritään nimenomaan muuttamaan
sisäistä tarinaa, jolloin epätyydyttävä minätarina voi korvautua tyydyttävämmällä kertomuksella (Hunt & Sampson 2006).
Paranemis- ja eheytymisprosessiin kuuluu mielestäni suru. Ainakin
minä olen surrut sitä, mitä minulla ei ole ollut eikä ole, sitä mitä olen
menettänyt, mitä olen kokenut – ja sitäkin mitä minulla on. Se, että löytää
oikean terapeutin tukemaan kasvamisenprosessia on arvokasta. – – Kai
jokainen tarvitsee joskus apua ja tukea, ihmisyyteen kuuluu kuitenkin
haavoittuvuus ja ainakin herkkyys. Sitä en eheytymisprosessissani
halua menettää, vaikka etsinkin vahvuuttani ja kovuuttani. Että voisi
olla herkkä ja tunteva sekä vahva ja itsenäinen aikuinen yhtä aikaa
kaikkine vivahteineen. (Sähköposti ystävälle 11.7.2011)
Reflektoituun identiteettiin kuuluvat sosiaaliset identiteetit, toimijaminuudet ja tulevat minuudet, joiden ominaisuutena on liikkuvuus ja vaihtuvuus
sekä henkilöidentiteetit ja moraaliset identiteetit, jotka tuovat jatkuvuutta, yhtenäisyyttä (Hänninen 2000, 62), pysyvää minäkuvaa ja johdon
mukaisuutta. Se yhdistää nämä erityyppiset identiteetit, joten se on taso,
jossa on mahdollista samanaikaisesti muuttua sekä ylläpitää yhtenäisyyttä
(Hänninen 2000, 62; Toskala 2001, 364). Lisäksi reflektoidulla identiteetillä on yhteys sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen, koska se koostuu
muuttuvista, dynaamisista ja eritasoista kokonaisuuksista (Hänninen 2000,
62).
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Haasteena on identiteetin muuttumisen vaatima psyykkinen energia,
voima ja itsetunto. Hyvä itsetunto auttaa kulkemaan avoimena ja uteliaana
kohti uutta ja tuntematonta sekä kestämään vastoinkäymisiä ja eksymisiä
sekä elämässä että psykoterapiaprosessissa. Huono itsetunto taas voi johtaa sen hetkiseen minäkuvaan takertumista ja suojautumista, jolloin tarjolla olevat mahdollisuudet jäävät tutkimatta. (Salo & Tuunainen 1996, 172.)
Susanna Hyväri liittää identiteetin kehittymiseen suhtautumistapojen
muuttumisen ja valinnanvapauden. Tällöin ihmisellä olisi vapaa tahto
muuttaa ajatteluaan ja asenteitaan. Olisi kuitenkin parempi puhua erilaisista
mahdollisuuksista ja yksilöllisestä tavoitteiden asettelemisesta, sillä kaikilla ei ole tosiasiassa samankaltaisia mahdollisuuksia.
Susanna: Tämä tapa jäsentää arvotodellisuutta korostaa kuinka itse
luomme ja rakennamme suhteen itseemme, toisiin ihmisiin ja elämään.
Arvotodellisuus näyttäytyy erilaisina suuntautumis- ja suhtautumistapoina joihin voidaan ottaa tietoinen suhde. Voin nähdä elämäni ja
mahdollisuuteni synkkänä ja vähän toivoa herättävänä. Tämä on kuitenkin – halusin tai en – oma valintani jäsentää todellisuutta. Usein
valitusta suhtautumistavasta tulee itseään toteuttava ennuste.
Niin sanottu ensimmäisen asteen reflektio, jossa pohdin sitä, millainen olen
ja millaisena näen itseni, ei riitä syvän arvotodellisuuden avaamiseen eikä
oman kokemuksen tutkimiseen. Nämä prosessit edellyttävät toisen asteen
reflektiota. Tulkitsen ne psykoterapiaprosessissa löytämäkseni ihmisarvoksi
ja tutkimusprosessissa toteutuneeksi etäännyttämiseksi. Etäännytin minuuttani ja kokemuksiani, jotta voin tulkita niitä, kuntoutumista ja itseäni.
Susanna: Toisen asteen reflektiossa minää ja minän itsereflektiivistä
suhdetta tarkastellaan vielä uudesta näkökulmasta. Tällöin kysytään
kuinka minä tarkastelee itseään ja minkälaisiin merkityksiin ja arvostusjärjestelmiin tämä tarkastelu perustuu. Kiinnostavaa on kuinka tämä
positio syntyy tai synnytetään.
Olen myös pohtinut sitä, miten ’minä’ tässä toisen asteen reflektiossa olisi ymmärrettävä. Kuka tarkastelee minää tarkastelemassa minää
ja mitä tästä seuraa? Selvästi ’uuden minän’ tai tarkastelukulman ytimessä on vastuu tai vastuuseen astunut subjekti. Tämä vastuullisuus on
painavaa vastuullisuutta eli siihen sisältyy jatkuva omien arvostusten
ja valintojen puntarointi. Se on luonteeltaan yksilölliset ja ehkä lyhytnäköiset toiveet ja tavoitteet ylittävää arvotodellisuutta, jossa kysytään
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mikä todella on arvokasta ja merkityksellistä ihmisenä olemisessa ja
elämisessä.
Päivi: Koen tällaista toisen asteen reflektiota psykoterapiassani (jonka
aloitin vuoden 2007 alussa) ja pidän terapiasuhdetta itsereflektiivisenä suhteena. Terapiasuhteessa tarkastelen ensin minuuttani ja toiseksi minuuttani tarkastelemassa minuuttani. Prosessien avulla olen
päässyt irti monista vanhoista kahlitsevista, psyykkistä sairauttani
aiheuttaneista asioista ja kokemuksista ja samalla ottanut vastuuta
elämästäni. Tämän prosessin avulla olen päässyt miettimään, mikä
elämässäni, itsessäni ja toisissa ihmisissä on todella tärkeää ja merkityksellistä.
Reflektioon liittyy pinnan alle meneminen, aivan kuin kuntoutumiseen ja
psykoterapiaankin. Esimerkiksi Jaana Jaatinen toteaa, että kuntoutus ei
onnistu, jos siinä jäädään ”pinnan tasolle”. Hänen mukaansa pintaa ja sen
alla olevia asioita ei voi irrottaa toisistaan. (Jaatinen 1996, 241.) On tärkeä
miettiä, riittääkö pelkkä oireiden pohtiminen, pyrkimys niiden vähentämiseen ja muuttamiseen vai peittääkö se alleen syvemmät kysymykset sekä
ihmisarvon. Omaan prosessiini on kuulunut kasvamisen kokonaisvaltaisuuden, sen vaatiman tuen ja siihen liittyvien tunteiden pohtiminen ja
analysoiminen sekä vastakohtaisuuksien löytäminen. Tutkimusprosessissa ja minuuteni muuttumisen kuvauksissa näkyy Vilma Hännisen
(2000, 61) toteamus siitä, että reflektoidun identiteetin tasolla identiteettiä on mahdollista luoda ja tulkita aina uudelleen. Identiteettiristiriitojen
ja muuttumisen kysymykset ovatkin askarruttaneet minua jatkuvasti, mutta
aina hieman eri näkökulmista. Vuonna 2008 pohdin näitä kysymyksiä seuraavasti:
Identiteettieni raja ei ole selvä. On mahdoton sanoa mikä on se kohta,
jolloin muutuin sosiaalityöntekijästä potilaaksi (sairauslomalle jäädessäni, vuodeosastolla, psykiatrisessa sairaalassa, kuntoutustuki- vai
eläkepäätöksen jälkeen) tai milloin potilaan identiteettini muuttui kuntoutujan identiteetiksi. Milloin jatko-opiskelijan identiteettini vei voiton
kuntoutujan identiteetistä. Mikä oli potilaan ja opiskelijan välistä rajapintaa? Siirtymäkohtien tavoittaminen on tärkeää. Identiteetit eivät
myöskään ilmaannu tyhjästä eikä kaikkia identiteettejä voi vain päättää
muodostaa, joten ihmisen on tehtävä töitä muuttaakseen roolejaan.
Identiteetin muuttaminen vaatii turvarakenteita, sillä muutokset olivat
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vaikeita. Koen kuntoutujan identiteettini kaksinaiseksi. Kamppailen
kahden identiteetin välillä. Olenko tutkija vai eläkeläinen? Itse asiassa
olen molempia yhtä aikaa. (Dialogi 2008.)
Vuonna 2012 pohdin identiteetin muuttumisesta seuranneita ristiriitoja.
Kuntoutuminen ja elämäntilanteiden muuttuminen muutti identiteettiäni,
minusta tuli kuntoutuja, joka suuntautui kohti niin sanottua normaalia tai
tavallista elämää (Rissanen 2007, 46). Mikä ja kuka siis olen?
Tällä hetkellä olen eläkkeellä, työssä ja opiskelen yhtä aikaa. Olenko
siis eläkeläinen, työntekijä vai jatko-opiskelija? Miten määrittelen itseni kuntoutujana, koska näen itseni kuntoutujana, vaikkakin kuntoutuneena kuntoutujana. Toisaalta lisensiaatintutkintoni ja jatko-opintoni
erottavat minut toisista kuntoutujista, en tunne täysin kuuluvani heidän
joukkoonsa. En kuitenkaan ole työssä kokoaikaisesti, enkä myöskään
opiskele täyspäiväisesti. En siis oikeasti ole täysin työelämässä, mutten
opiskelijakaan. Tästä näkökulmasta identiteettini ei ole yhtenäinen eli
ei löydy ryhmää johon voisin samaistua ja johon tuntisin kuuluvani.
(Päiväkirja kevät 2012.)
Usein sairastumisen akuuttivaiheen jälkeen muodostettu identiteetti määritellään menneisyyden kautta: ”olen entinen…” (Hänninen & Valkonen
2000, 146–147). Moni kaipaa ”entistä elämäänsä” tai elämää ennen sairastumista ja toivoo asioiden olevan niin kuin ennen (vrt. Frank 1995, 77).
Antero Toskala (2001, 363) kysyy, tarkoittaako kaipuu menneeseen suojautumista nykyhetken liiallisilta tuntuvia vaatimuksia kohtaan. Mielestäni
kysymys on siitä, että muutokset ovat vaikeita ja haastavia. On tärkeää
antaa itselleen aikaa sopeutua sekä sairastumisen että kuntoutumisen tuomille muutoksille elämässä ja identiteetissä.
Kai minun täytyy oppia elämään itseni kanssa uudelleen joka päivä,
kun kohtaan eri tilanteita, tunteita ja ihmisiä. (Sähköposti psykoterapeutille 5.7.2011)
En haaveile paluusta entiseen elämääni enkä menneisyyteen. Näin vain
ripustautuisin siihen ja pyrkisin johonkin, jota on mahdotonta saavuttaa.
Kaiken kokemani jälkeen paluuta takaisin entiseen ei ole, ja sairastumiseni
aiheuttaneet kokemukset kuuluvat aikaan ennen sairastumista. Olen erilainen, muuttunut, kasvanut, elän eri elämäntilanteessa ja -vaihetta kuin
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sairastuessani. Sairastumalla olen menettänyt paljon, mutta vastaavasti
saanut paljon. Tarinani voikin määritellä ”vaikeuksista voittoon” muotoiseksi kertomukseksi (esim. Hyväri 2001, 18–22).
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7 Kokemukseen ja identiteettiin
vaikuttavat tekijät
Sairastumisen ja kuntoutumisen kokemukseen sekä yksilön identiteettiin
vaikuttavat monet hyvin erilaiset ulkoiset tekijät. Tässä luvussa tarkastelen
leimautumista, asenteita, osallistumista, osallisuutta, käsitteiden käyttämistä, käsitystä tiedosta sekä tarinoiden ja mallitarinoiden muodostamista.
Ne heijastuvat yksilön kokemukseen ja käsitykseen omasta minuudesta.
Vaikutukset voivat olla myös välillisiä. Esimerkiksi lainsäädäntö vaikuttaa
potilaan tai kuntoutujan kokemukseen, rooliin ja identiteettiin antamalla
puitteet asiakastyölle.

7.1 Leimautuminen ja asenteet
Leimautumisesta ja oireista keskusteltaessa on otettava huomioon niiden
yhteys kulttuuriin ja aikakauteen sekä kulttuurin ja tunneilmaisujen muuttuminen. Esimerkiksi 1700-luvun Euroopassa herkkyydestä tuli yläluokan
ominaisuus ja arvostettu sosiaalinen pääoma. Määrittymällä herkäksi yksilö
pystyi nostamaan sosiaalista asemaansa. (Johannisson 2012, 108.) 1800luvulla herkkyys muuttui ei-hyväksyttäväksi, itkusta tuli merkki hysteriasta, tappioista ja epävakaudesta sekä myöhemmin psyykkisestä sairaudesta
(mt. 117–118). Näin ollen sama oire tai piirre on voinut nostaa yksilön
statusta tai leimata hänet riippuen aikakaudesta, rakenteista ja kulttuurista
(mt. 283).
Omalla kohdallani leimautumisen, ennakkoluulojen ja kielteisten asenteiden merkitys näkyi selkeästi sairastumisen alkuvaiheissa nuoruudessa,
opiskeluaikana sekä sosiaalityöntekijäksi valmistumisen jälkeen. Psyykkisiin sairauksiin liittämäni leima ja häpeä sekä tiedon puuttuminen vaikeutti
ja hidasti avun hakemista, mikä samalla väritti kuntoutumistani ja elämääni (vrt. Kulmala 2005, 284–285). Yläasteikäisenä ja lukiolaisena en ymmärtänyt enkä uskonut tarvitsevani apua, vaikka olin vaikeasti alipainoinen, ahdistunut ja masentunut sekä pelkäsin ”hulluksi” tulemista. Toisaalta
apua ei myöskään tarjottu esimerkiksi terveydenhuollosta. Psyykkinen
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sairaus oli siis nimetöntä, millä Marika Savukoski (2008, 115–116) tarkoittaa
sitä, ettei sairastunut tiedä sairastavansa; sairaudesta ei puhuta tai ei ymmärretä, että sitä voidaan hoitaa. Minulle sairauden nimettömyys tarkoitti
sitä että, en osannut etsiä apua, eikä kukaan osannut tarjota sitä. Susanna
Hyväri pohtii asiaa sairauden tunnistamisen ja tuntemisen kannalta.
Susanna: Sinua ei ohjattu psykiatriseen hoitoon [nuorena]. Kenen olisi
pitänyt ohjata psykiatriseen hoitoon? Erilaiset merkit sairaudesta olivat niin selvät, että psykiatrisen hoito/arviointi olisi ollut tarpeen, varsinkin kun fyysisiin oireisiin ei löytynyt elimellistä syytä. Kuinka hyvin
anoreksiaa tunnettiin tuossa vaiheessa? Onko anoreksia nykyinen tulkintasi oireiden luonteesta vai käytettiinkö tätä käsitettä?
Päivi: Anoreksiasta puhuttiin jo silloin, mutta en ollut tyypillinen anorektikko. En pystynyt syömään pahoinvointini takia. En siis yrittänyt
laihduttaa tai kieltäytynyt syömästä. Itse puhuisin anorektistyyppisestä
oireilusta. Varsinaista diagnoosiahan ei ole koskaan tehty. Terveys
keskuslääkäri kyllä totesi, että sinun pitäisi kääntyä mielenterveys
palvelujen puoleen. Järkytyin, sillä enhän minä mikään hullu ole.
Vain harva osaa hakea apua itse, joten psyykkisen sairauden myöntämisessä ja tunnistamisessa tärkeä rooli on heillä, jotka uskaltavat ottaa asian
puheeksi. Tämä ulkopuolinen voi olla kouluterveydenhoitaja, terveydenhuollon työntekijä, läheinen, mediassa käyty keskustelu (Savukoski 2008,
115; Romakkaniemi 2011, 128–129) tai kuten kohdallani fyysisen sairauden hoidon yhteydessä tapahtunut kohtaaminen. Hoitoon ohjaamisen tapa
oli tärkeä pelkojen ja ennakkoluulojen voittamisessa. Ymmärtävä, ystävällinen, mutta samalla luja, päättäväinen ja keskusteleva ote rohkaisi minua
ottamaan ensimmäisen askeleen kohti sairauden myöntämistä ja avun hakemista.
Lukion jälkeen olin vuoden töissä, sillä en tiennyt mitä haluaisin elämältäni ja opiskelulta. Seuraavana kesänä astmaoireeni pahenivat ja
pääsin Kelan sopeutumisvalmennukseen laitoskuntoutusjaksolle. Siellä
psyykkisiin oireisiini ja ongelmiini otettiin kantaa ja keskusteltuani
pitkään fysioterapeutin kanssa ymmärsin tarvitsevani apua. Varasin ajan
yksityiselle psykologille, jonka kanssa aloitin viisi vuotta kestäneen
psykoterapian. Se oli ensimmäinen käännekohta pitkällä kuntoutumisen tielläni. (Dialogi 2008.)
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Kohdallani hoitoon hakeutumisessa näkyvät samat asiat kuin Marjo
Romakkaniemen (2011) tutkimuksessa. Tarve ja yritys jaksaa mahdollisimman kauan sekä se, että vasta pakkotilanne saa hakemaan apua. Toisaalta tuon kynnyksen ylittäminen on helpotus, koska tällöin avautuu
mahdollisuus muutokseen. (mt. 130.) Jatkoin kuitenkin asioiden peittelemistä toisilta ja opiskeluaikaa luonnehtivat ongelmien piilottelu, sinnittely
sekä häpeä (vrt. Savukoski 2002, 138–139; Romakkaniemi 2011, 122).
Uskoin olevani ainoa psyykkisistä ongelmista kärsivä opiskelija, ainoa
jota ahdistaa, masentaa ja joka pelkää sosiaalisia tilanteita.
Virheellinen ennakkokäsitys psyykkisestä sairastamisesta näkyi myöhemminkin, valmistumisen jälkeen. Työskennellessäni sosiaalityöntekijänä en pitänyt oireitani psyykkisenä sairautena. Olin mielestäni vain väsynyt
ja vääränlaisessa työssä. Toisaalta uskoin, että psykoterapia ja työn vaihtaminen auttaisivat.
Kun huomasin väsyväni, päätin etsiä itselleni terapeutin ja uskoin pärjääväni terapian avulla, mutta toisin kävi. Romahdin.
Päätin siis hakeutua psykoterapiaan vielä kerran, nyt Kelan kustantamana. Sovin haastatteluaikoja terapeuteille ja kävin haastatteluissa,
mutta terapeuttia ei tuntunut löytyvän. Olin myös yhteydessä työvoimatoimistoon, jonka kautta toivoin saavani itselleni sopivampaa työtä tai
koulutusta. (Dialogi 2008.)
Ennakkoluulot ja leimautumisen pelko näkyvät edelleen keväällä 1994
tilanteessa, jossa avohoitoa psykiatrian poliklinikalla ei enää pidetty
riittävänä hoitomuotona. Jouduin valitsemaan menenkö terveyskeskuksen
vuodeosastolle vai psykiatriselle osastolle. Perustelin valintaani seuraavasti.
Terveyskeskuksen vuodeosaston valitseminen johtui ehkä siitä, että se
tuntui vähemmän leimaavalta paikalta kuin psykiatrinen osasto. Kuitenkaan siellä ei ollut samanlaista psykiatrista osaamista kuin psykiatrisissa sairaaloissa. Tietysti tuntui hyvältä kun sai itse tehdä valintoja
siinä vaiheessa. (Dialogi 2008.)
Pelkoani lisäsi käsitys siitä, että psykiatriseen hoitoon kuuluu edelleen
potilaiden mielivaltainen kohtelu, ihmisoikeuksien ja itsemääräämisen
rajoittaminen sekä raa’at hoitomenetelmät (ks. Foucault 1964/2006, 297–
339, 463–511; Sailas 1996, 82; Vataja 1996, 5; Pietikäinen 2013, 327–328).
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Myöhemmin totesin, että ennakkoluuloni psykiatrista sairaalahoitoa kohtaan osittain toteutuvat ja osittain eivät.
Pohdin sitä miksi mielenterveysongelmiin liittyvällä stigmalla ja ennakkoluuloilla oli ja on niin suuri merkitys. Länsimaisessa kulttuurihistoriassa leimautumisen ja leimaamisen lähtökohdat ulottuvat antiikin Kreikkaan. Stigma tarkoitti orjan tai rikollisen ihoon tatuoitua, leikattua tai
poltettua jälkeä. Se oli konkreettinen merkki saastaisuudesta, alemmuudesta tai epämoraalisuudesta. (Goffman 1963, 1; Kaltiala-Heino ym. 2001,
563; Noppari 2006, 176.) Myöhemmin sanalla stigma on kuvattu erilaisia
piirteitä, jotka erottavat yksilön toisista ihmisistä (Kaltiala-Heino ym. 2001,
563). Se tarkoittaa jotakin, jota vältellään, koska sitä pidetään poikkeavana, saastaisena tai syntisenä (Noppari 2006, 176). Stigma on siis häpeä
leima (vrt. Goffman 1963, 1–2, 7).
Länsimaissa mielisairaiden leimautuminen alkoi 1700–1800-lukujen vaihteessa. Tuolloin poikkeavasta käyttäytymisestä tuli diagnosoitavia sairauksia, sairastuneet poistettiin julkisilta paikoilta ja erotettiin
perheistään. (Noppari 2006, 176–177.) Michael Foucault väittää tämän
johtuneen siitä, että kauhua herättäneen lepran kadotessa Euroopasta
1600-luvulla, sen hoitoon liittyvät eristävät rakenteet jäivät, vain eristämisen kohteet muuttuivat. Näin ollen köyhiä, hulluja ja kulkureita alettiin
kohdella kuin lepraa sairastavia. (Foucault 1964/2006, 13–16.) Leimautumista lisäsivät 1800-luvun jälkipuoliskolta maailmansotien väliseen aikaan
vaikuttaneet degeneraatio-opit, rotuhygienia ja rodunjalostus. Ne loivat
medikaalisen, sosiokulttuurisen ja poliittisen asenneilmaston, joka muistutti noitavainoja. (Pietikäinen 2013, 307–328.) Ajattelutavat leimasivat
hulluuden niin kielteisesti, että vaikutukset näkyvät edelleen ennakkoluuloina (Goffman 1963; Pietikäinen 2013, 327).
Sairauden aiheuttamaan stigmaan liitetään sosiaalisen aseman lasku,
syrjintä, stereotypiat, leimaaminen, tiedon puute, ennakkoluulot (Link &
Phelan 2001, 363; Thornicroft ym. 2007, 192), moraalinen heikkous ja
alemmuus (Kaltiala-Heino ym. 2001, 563). Tästä taas seuraa negatiivisia
asenteita, pelkoja, psyykkisen sairastumisen määritteleminen yksilön epäonnistumiseksi, sairastuneen ihmisarvon aleneminen (Noppari 2006, 180)
ja streotyyppinen kohtelu.
Stigmasta seuraava stereotyyppinen suhtautuminen on monella tavalla
ongelmallista. Ensinnäkin yksilö määrittyy tietynlaiseksi sairauden kautta,
ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Tästä johtuva negatiivinen identiteetti taas estää häntä saamasta kunnioitusta, arvostusta ja
hyväksyntää (Goffman 1963, 2–19) myös itseltään. Tällainen itse itsensä
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leimaaminen eli itsestigmatisoituminen tarkoittaa sitä, että yksilö uskoo ja
sisäistää negatiiviset mielikuvat sekä stereotypiat. Siitä seuraava häpeän
tunne voi vaikuttaa identiteettiin, kuntoutumiseen, aiheuttaa vetäytymistä
ihmissuhteista tai elämän tavoitteista ja suunnitelmista luopumista. (Corrigan & Watson 2002.) Psykiatrisessa hoidossa ilmiö näkyy keskittymisessä
oireisiin, heikkouksiin ja puutteisiin, ei vahvuuksiin sekä epäsopivilta
tuntuvien hoitomuotojen tarjoamisessa.
Goffman (1963) puhuu leimatusta identiteetistä. Hän tarkoittaa sillä
yksilön luokittelemista ja sijoittumista yhteiskunnan marginaaliluokkaan.
Siihen liittyy negatiivisia piirteitä, stigma ja häpeä. Yhteiskunnassa tuotetaan leimattuja identiteettejä juuri stereotyyppisellä ajattelulla.
Psyykkisiin sairauksiin liittyy stereotypioita ja ennakkoluuloja, mutta
myös mystifiointia ja demonisointia. Joitakin sairauksia pidetään mysteereinä, joissa on moraalisen tartunnan vaara tai uhka. (Sontag 2010, 9–13).
Näin pelkkä sairauden maine voi lisätä sairastuneen kärsimystä (mt.
102). Pelkoja ja leimautumista lisää myös käsitys siitä, että psyykkisesti sairastunut käyttäytyy oudosti, ennustamattomasti, epätavallisesti ja
epänormaalisti (Conrad & Schneider 1981, 38), mikä on itse asiassa
ainoa mielisairaudelle löytyvä yleinen ja yhtenäinen määritelmä. Lisäksi psyykkisissä sairauksissa oireita on vaikea erottaa ihmisestä tai
hänen persoonallisuudestaan. Puhutaan ”minä olen -sairauksista”, jolloin sairaus määrittelee ihmisen ja siitä tulee hänen identiteettinsä. (Estroff
1989.) Somaattiset sairaudet eivät leimaa eivätkä määritä yksilöä samalla
tavalla.
Sairastuessa on siis kohdattava omat, läheisten ja yhteiskunnan pelot,
ennakkoluulot, asenteet ja leimat, jotka liittyvät erityisesti psyykkisiin sairauksiin (Hänninen 2000; Kulmala 2005, 283–291). Aluksi minäkin pidin
psyykkistä sairautta pahana ja voittamattomana uhkana, en sairautena,
josta voi toipua tai jonka kanssa voi elää.
Asenteiden muuttuminen

Sanotaan, että asenteet kuntoutujia kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi viimeisten vuosikymmenten aikana, samalla kun yleiset ihmisoikeudet ovat parantuneet (Campbell 1996, 218). Peter Campbell kyseenalaistaa
positiivisen kehityksen. Hänen mukaansa hyvistä pyrkimyksistä ja tavoitteista huolimatta ennakkoluulot eivät ole vähentyneet, kuntoutujien ihmisarvo ei ole parantunut, eikä heitä kohtaan tunnettu kunnioitus ole lisääntynyt (mt. 224). Mielenterveysongelmaisia kohdellaan valitettavan usein
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epäasiallisesti, joskus jopa julmasti. Lääketieteen tai psykiatrian kehittyminen ei ole poistanut terveydenhuollossakaan vallitsevia ennakkoluuloja.
Psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin suhtaudutaan edelleen eri tavoilla.
(Conrad & Schneider 1981, 56.) Lisäksi voi kysyä, kohdellaanko kuntoutujia edelleenkään järkevinä ja ymmärrystä omaavina yhteiskunnan jäseninä tai kansalaisina (Conrad & Schneider 1981, 56; Campbell 1996, 220;
Beresford 2003, 51).
Ainakin mielenterveysbarometrin mukaan psyykkinen sairaus leimaa
vielä tämän päivän Suomessa. Vuonna 2011 lähes puolet mielenterveyskuntoutujista koki tulleensa leimatuksi. Kuntoutujien omaiset näkivät
tilanteen hieman synkempänä. Heistä yli puolet arvioi, että läheinen on
joutunut leimatuksi sairautensa vuoksi. Mielenterveysalan ammattilaisten käsitykset ovat vieläkin negatiivisempia. Jopa kaksi kolmasosaa
ammattilaisista uskoi kuntoutujien leimautuvan. (Mielenterveysbarometri
2011.)
Leimautumisen ja asenteiden yhteydessä keskustellaan hyväksymisestä
ja suvaitsevaisuudesta. Erving Goffman puhuu stigman kohtaamisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sopeutuminen vaatii, että leimattu hyväksyy itsensä normaalina, mutta samalla pidättäytyy vapaaehtoisesti tilanteista, joissa ”normaalien” on vaikea puhua kauniisti hyväksymisestä.
Tämä tarkoittaa, ettei leiman kantamisen epäoikeudenmukaisuutta ja tuskaa saa tuoda ”normaalien” nähtäville, ettei heidän tarvitse myöntää hienotunteisuutensa ja suvaitsevaisuutensa rajoittuneisuutta. Leimatun on
pysyteltävä riittävän etäällä, jotta voisimme kivuttomasti vahvistaa käsityksiämme. Goffman kutsuu näennäishyväksynnäksi (a phantom accetance) ja näennäisnormaaliudeksi (a phantom normalcy) sitä, että leimatun
vakuutetaan olevan samanlainen kuin kaikki muutkin, vaikkei hän todellisuudessa ole sitä. (Goffman 1963, 121–122.)
Heikki Ikäheimo (2008, 27) toteaa, ettei pelkkä suvaitseminen riitä. On
jopa alentavaa, jos epätoivottavana pidettyä asiaa täytyy vain suvaita.
Kanssakäymisessä ja kommunikaatiossa tarvitaan molemminpuolista kunnioitusta. Päivi Männistö (2012) taas tuo keskusteluun ajatuksen katusuvaitsevaisuuden lisäämisestä. Viranomaisia kritisoidaan usein siitä, etteivät
he ota kuntalaisia mukaan päätöksentekoon aktiivisina toimijoina. Männistön mukaan haasteena on kuitenkin se, etteivät viranomaiset vastuuta
kuntalaisia yhteisissä asioissa riittävästi. Yksi vastuuttamisen paikka olisi
katusuvaitsevaisuuden lisääminen julkisessa tilassa. Tätä osoittaisi esimerkiksi syrjäytyneiksi leimattujen ryhmien luonteva läsnäolo katuelämässä
(Kopomaa 1997, 190; Männistö 2012).
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7.2 Osallisuus ja osallistuminen
Osallisuus ja osallistuminen olivat keskeisiä tekijöitä kuntoutujan ja
kokemusasiantuntijan identiteettien muodostumisessa. Ne ovat myös laajasti tunnustettuja arvoja ja tavoitteita. Asiakasosallisuus ja osallistuminen
nostetaan esiin asiakastyötä, kuntoutusta ja kokemusasiantuntijatoimintaa
koskevassa keskustelussa, ammattikuntien eettisissä ohjeissa, Suomen
lainsäädännössä sekä valtakunnallisissa kehittämisehdotuksissa, kuten
kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ehdotuksessa asiakkaan
aseman vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä (STM 2009). Lisäksi
kansalaisten vaikutusvallan, aktiivisuuden ja oikeuksien lisääminen on
Euroopan Unionin terveysstrategian keskeinen arvo (EU 2007, 4). Seuraavassa tarkastelen osallisuuden konkretisoitumista hoidossa ja kuntoutuksessa, sen vaikutusta asiakassuhteisiin sekä elämään ja kuntoutumiseen.
Aloitan selventämällä osallisuuden määritelmiä erilaisissa yhteyksissä.
Mielenterveyslaissa (4 §) osallisuus määrittyy mielenterveyspalvelujen
järjestämiseksi niin, että ne tukevat oma-aloitteista hoitoon hakeutumista
ja itsenäistä suoriutumista sekä potilaan hoitamiseksi ja hoitosuunnitelman
laatimiseksi yhteisymmärryksessä hänen, hänen omaisensa, läheisensä tai
laillisen edustajansa kanssa (Mielenterveyslaki 22 b §). Laissa potilaan
asemasta ja oikeuksista (4–6 §) painotetaan potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja oikeutta saada tietoja omasta terveydentilasta, hoidon
merkityksestä, hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon vaikuttavista tekijöistä ymmärrettävästi. Terveydenhuoltolain (2 §) tarkoitukseksi taas mainitaan palvelujen asiakaskeskeisyyden vahvistaminen.
Sosiaalityön ja kuntoutuksen keskustelussa osallisuus määritellään
toteamalla, että asiakas on toiminnan subjekti, ei toimenpiteiden kohde
(Hänninen & Valkonen 2000, 150; Juhila 2009, 47). Keskeistä on asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa omien asioidensa hoitamiseen, hoitoon (Nikkonen 1994, 15; Rostila 2001; Kuosmanen 2009), palveluiden sisältöön,
laatuun ja päätöksentekoon (Tritter & McCallum 2006). Osallisuuteen
liitetään asiakkaan käsitysten ja toiminnan kunnioittaminen, asiallinen
kohtelu (Rostila 2001) sekä yritteliäisyyden ja itseohjautuvuuden tukeminen. Vastaavasti osallisuutta edistävässä työotteessa pyritään välttämään
riippuvuutta ruokkivaa asioiden tekemistä asiakkaan puolesta sekä ratkaisujen tarjoamista tai kuten Ilmari Rostila ilmaisee avuttomaksi auttamista
(Rostila 2001, 32–33; Juhila 2008, 49). Osallisuus voidaan määritellä
myös syrjäytymisen, osattomuuden ja ulkopuolisuuden vastakohdaksi.
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suutta ja suhteellisuutta. Kukaan ei käytännössä ole joko täysin syrjäytynyt tai täysin osallinen, vaan jotain siltä väliltä. (Mattila-Aalto 2009, 21–23.)
Kuntoutuksessa itsemääräämisoikeus, osallisuus ja subjektina oleminen
sekä aidot ja todelliset vaikutusmahdollisuudet tarkoittavat sitä, että kuntoutus vahvistaa kuntoutujan kokemusta itsestä oman elämän sekä kuntoutumisen päähenkilönä (Hänninen & Valkonen 2000, 150). Tämä näkyy jo
osallistamisen määritelmässä (Swantz 1997, 268). Osallistamisen on tapahduttava osallistujan intresseistä käsin, osallistajat eivät päätä, mikä
”kohteelle” on parasta. Osallistaminen ei tarkoita päättäjien, hoitajien tai
tutkijoiden yrityksiä jäsentää kehityksen, toiminnan tai tutkimuksen kohteita ulkopuolelta määrättyyn kehitysprosessiin, ei vaikka osallistajien
mielestä osallistaminen olisikin kohteille hyväksi. (mt. 271.)
Edellä kuvaamani kaltainen osallisuus toimi kuntoutumiseni lähtökohtana. Onnistuneita hoito- ja psykoterapiasuhteita kuvaavat mahdollisuus hyödyntää vahvuuksia sekä vaikuttaa ongelmien, tavoitteiden, kuntoutumisen keinojen ja suunnan määrittelyyn. Tärkeää oli, ettei minua yritetty
pakottaa muottiin eikä saada kuntoutumaan tai käyttäytymään tietyllä tavalla. Esimerkiksi sairaalan pitkäaikaisosastolla omahoitaja antoi minulle
tehtäviä pohdittavaksi ja samalla mahdollisuuden kuntoutua omalla tavallani, jolloin laadin itselleni kansion ”Super-Päivin -käyttöohjeet”.
Kansio oli oma keksintöni. Kirjoitin tehtävien herättämiä ajatuksia ylös
ja huomasin, että se on minun tapani kuntoutua. Itselleni sopiva kuntoutumismenetelmä oli asioiden pohtiminen ja pohdintojen kirjaaminen. Se oli minulle ominainen tapa toimia. Pidän asioiden pyörittelystä
ja oireideni hahmottamisesta kaavakuvien avulla. (Dialogi 2008.)
Määrittelen keskustelujen ja oman kokemukseni pohjalta asiakasosallisuuden työntekijän ja asiakkaan väliseksi yhteistyöksi, yhdessä muodostetuiksi
tavoitteiksi, asiakkaan kuulemiseksi, kuuntelemiseksi sekä vaikutusmahdollisuuksiksi. Seija Kokko (2004) kuvaa tämänkaltaista osallisuutta.
Hän löysi tutkimuksessaan asiakkaita ja työntekijöitä, jotka haluavat toimia
yhteistyössä, korostavat vuorovaikutusta ja yhteisen näkemyksen löytämistä (Kokko 2004, 81, 96, 141). Tällöin voidaan puhua vuorovaikutteisesta
terveyspalveluiden tarjoamisesta. Hoitoa ei tarjota potilaalle ylhäältä alaspäin, muttei myöskään toimita täysin hänen ehdoillaan. Asiakas ja työn
tekijä pyrkivät saavuttamaan yhdessä sovitut tavoitteet, yhteisessä asiantuntijatuntumassa. (Koivuniemi & Simonen 2011, 18.) Ilmari Rostila
(2001, 33) puhuu yhteistoiminnasta ja kumppanuudesta.
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Mahdollisuus tämänkaltaiseen osallisuuteen ja yhteistyöhön oli keskeistä
kuntoutumisessani. Työntekijät toimivat mahdollistajina ja tukijoina,
mutta lopputulos oli kiinni minusta itsestäni. He auttoivat minua tarkastelemaan elämää ja ongelmia realistisesti, pohtimaan ratkaisumahdollisuuksia, löytämään vahvuuteni ja kehittymismahdollisuuteni sekä kannustivat
toteuttamaan asioita ja muutoksia. Yhteistyön ydin on siinä, etteivät ammattiauttajat voi tuntea minua. He eivät voi tietää, mikä auttaa, eivätkä
ainakaan kuntoutua puolestani. Toisaalta minäkään en tiedä kaikkea, enkä
osannut itse auttaa itseäni. Yhteistyösuhteen muodostuminen edellytti, että
työntekijä hyväksyi, kuunteli, suostui vastavuoroisuuteen sekä ajatusten,
toiveiden ja tunteiden jakamiseen (vrt. Jokinen & Räsänen 2000, 46). Kuntoutujana minulta vaadittiin samankaltaista asennetta sekä motivaatiota ja
valmiutta muuttaa elämääni. Minna Mattila-Aalto (2009, 202–203) käyttää
tämänkaltaisesta kuntoutuksessa vallitsevasta osallisuudesta eli asiakkaan
osallistumisesta termiä elämänhallinnan osallisuus.
Tarinallisesti ilmaistuna osallisuutta tukeva työote tarkoittaa sitä, että työntekijä auttaa asiakasta toteuttamaan tämän itse muotoilemaa tarinaa. Kuntoutuksen tulisi vahvistaa juuri niitä valmiuksia, joita asiakas tarvitsee,
sillä sen tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen. Tärkeää on yksilöllisyys, koska ihmiset, heidän tavoitteensa ja tarpeensa vaihtelevat hyvinkin
paljon. (Hänninen & Valkonen 2000, 150.) Esimerkki osallisuuden tukemisesta, johon kuului yksilöllisyyden huomioiminen, oli mahdollisuus jatkaa
lisensiaatin opintoja sairaalahoidon aikana. Suuri merkitys oli minua puolustaneella ja rinnalla kulkeneella omahoitajalla. Hän toimi tilanteen laukaisijana sekä jatko-opintojeni ja tätä kautta kuntoutumiseni mahdollistajana
(vrt. Hietala 2013, 238–239). Toki voi pohtia sitäkin, mitä epäonnistuminen jatko-opinnoissa olisi merkinnyt itsetunnolleni ja kuntoutumiselleni.
Osallisuus ulottuu myös sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle. Jatko-opinnoissani konkretisoitui Minna Mattila-Aallon (2009,
202) käsite elämänpoliittinen osallisuus. Se tarkoittaa yksilön valitsemia,
hänen hyvinvointiaan tukevia ryhmänjäsenyyksiä ja toimintavalmiuksia.
Tämänkaltainen osallisuus tuo yhtäältä valinnanmahdollisuuksia ja turvallisuutta, mutta toisaalta voi lisätä elämän epävarmuutta ja ristiriitaisuutta.
Osallistumisen luonne

Osallistumisen luonnetta voi hahmottaa tarkastelemalla kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja valtaa ”Arnsteinin tikapuiden” perusteella (kuva
5). Sherry Arnstein jakaa osallistumisen kahdeksalle portaalle. Alimmilla
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portailla osallistuminen ja vaikuttaminen korvautuvat keinotekoisesti manipulatiivisilla menetelmillä. Yksilöt voivat uskoa vaikuttavansa ja osallistuvansa, mutta heillä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia eikä valtaa.
(Arnstein 1969, 217.) Seuraavillakin portailla osallistuminen on näennäistä eikä välttämättä vaikuta päätöksentekoon. Arnstein puhuu ”tokenismin
asteista”. Ainoastaan tikapuiden kolmella ylimmällä askelmalla eli kumppanuudessa, delegoidussa toimivallassa ja kansalaisvalvonnassa kansalaisilla on Arnsteinin mukaan todellista valtaa. Esimerkiksi kumppanuudessa
valta jaetaan neuvottelemalla ja ongelmia yritetään ratkaista yhdessä. (mt.)

8 kansalaiskontrolli

todellinen valta

7 jaettu valta
6 kumppanuus
5 sovittelu

tokenismin asteet

4 konsultaatio
3 tiedottaminen
2 terapia

ei-osallistuminen

1 manipulaatio

Kuva 5. Sovellus Arnsteinin tikapuista (ks. Arnstein 1969)

Olen kohdannut palvelujärjestelmässä ja asiakassuhteissa ei-osallistumista
sekä tokenismia, mutta myös todellista kumppanuutta. Mielenterveystyössä
selkeää ei-osallistumista on vastentahtoinen hoito, pakkolääkitys, eristäminen ja leposidehoito. Pakkotoimien mahdollisuuteen ja uhkaan on tärkeä
kiinnittää huomiota (Laitila 2010, 183), sillä ne vaikuttavat esimerkiksi
avun hakemiseen (Kulmala 2005, 285). Vastentahtoisessa hoidossa olevan
potilaan osallisuutta voi turvata psykiatrisen hoitotahdon avulla. Se mahdollistaa hoitoa ja pakonkäyttöä koskevien toiveiden ilmaisemisen ennakolta.
Tosin on huomattava, että hoitotahto on vain ohje, jota lääkärin ei välttämättä tarvitse noudattaa. (Psykiatrinen hoitotahto 2011.)
Vaikka nykykeskustelussa korostetaan osallisuutta, niin perinteinen
käsitys potilaasta hoidon kohteena näkyy mielenterveystyössä edelleen.
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Työntekijä voi esimerkiksi uskoa, ettei hyvän mielenterveystyön tekeminen
edellytä asiakkaan osallistumista hoitosuunnitelmaneuvotteluihin (Kokko
2004, 119, 141), mikä on ristiriidassa potilaan asemasta ja oikeuksista
säädetyn lain kanssa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 4 §). Kokemukseni mukaan 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa eli edelleen
Talcott Parsonsin (1951, 441) esittämä ajatus siitä, että sairastunut ei kykene auttamaan itseään sekä käsitys siitä, että työntekijä tietää etuni ja parhaani paremmin kuin minä itse (vrt. Alasuutari 1996, 131–133; Raunio
2004, 106). Tämä näkyi esimerkiksi senkaltaisten hoitomuotojen tarjoamisena, joista en mielestäni hyötynyt. Se taas vahvisti potilaan identiteettiä ja
esti kuntoutumista.
Välillä minusta tuntui, että hoito oli vain säilyttämistä. Meitä ei yritettykään kuntouttaa. Ryhmätoiminta oli puuhastelua. En tiennyt mihin
minun olisi pitänyt motivoitua. Ehkä kaipasin tai tarvitsin jotain muuta,
mutta en osannut sanoa mitä. (Dialogi 2008.)
Periaatteet asiakkaan aktiivisuudesta, osallistumisesta, subjektiudesta ja
asiantuntijuudesta voivat olla ristiriidassa todellisten työkäytäntöjen kanssa. Asiakkaasta puhutaan aktiivisena, subjektina, oman elämänsä asian
tuntijana ja vastuun ottajana, mutta samanaikaisesti työntekijä edellyttää
asiakkaan mukautuvan työkäytäntöihin. Aktiivinen asiakas voikin leimautua vaativaksi ja hankalaksi. (Hänninen & Valkonen 2000, 150; Kokko 2003,
27–28; Juhila 2009, 47.) Minkään en aina kokenut olevani oikeanlainen
potilas, enkä osannut käyttäytyä ja toimia, kuten vaadittiin.
Kirsi Juhila käyttää käsitteitä ”huono ja hyvä asiakas”. ”Huono asiakas”
ei suostu autettavaksi ammattilaisten odotusten mukaan, eikä ota vastaan
asiakkaan identiteettiä (Juhila 2003, 93). Voi kysyä, ovatko nämä ”huonot
asiakkaat” heitä, jotka uskovat ja luottavat omiin kykyihinsä sekä kokemukseensa hoitonsa suhteen ja haluavat päättää kaikista hoitoaan koskevista asioista itse (Kokko 2004, 80, 141). Vai voisiko olla niin, että he eivät
luota työntekijöiden kykyihin ja taitoihin eivätkä siksi osaa sairastaa
”oikealla tavalla” (Romakkaniemi 2011,155).
Ristiriita voi sisältyä myös itse asiakkuuteen. Tarja Saaren-Seppälä pitää
asiakkaan sekä aktiivista että passiivista roolia asiakkuuden ominaisuuksina ja toteaa, että rajan vetäminen niiden välille on vaikeaa. Hän määrittelee
aktiivisuuden potilaan haluksi kertoa sairautensa oireista ja hoito-ohjeiden
noudattamiseksi. Passiivisuutta tukee esimerkiksi tietosuojakäytäntö. Asiakas voi uskoa tiedon välittyvän hoitopaikkojen välillä, koska hän on antanut
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siihen luvan. (Saaren-Seppälä 2004, 92–93, 104; 2006, 333.) Tiedonsaannilla onkin tärkeä merkitys palvelun käyttäjien osallisuuden vahvistamisessa (Laitila 2010, 183).
Osallistumisen korostamiseen ja esimerkiksi Arnsteinin (1969) malliin
osallistumisen portaista liittyy ongelmia. Arnstein ei ota huomioon osallistumisen dynaamista luonnetta eikä sitä, että erilaisissa tilanteissa on erilaisia
tapoja vaikuttaa, eivätkä kaikki palvelun käyttäjät edes halua osallistua
(Tritter & McCallum 2006, 165). Vaatimus osallisuudesta ja aktiivisuudesta voi herättää kysymyksen siitä, onko yhteiskunnassamme paikkaa heille,
jotka eivät jaksa tai kykene osallistumaan (Juhila 2008, 63–77; Julkunen
2008, 192–197) tai miten pitäisi suhtautua asiakkaisiin, jotka haluavat jättää päätöksen tekemisen ja vastuun ammattiauttajille (ks. Kokko 2004,
80–81, 141). Joskus erityisen väsyneenä ja ahdistuneena vastuun siirtäminen
toisille, hoidettavana oleminen ja ei-osallistuminen tuntuivat tarpeellisilta.
Tosin se oli hyödyllistä vain pienen hetken ajan.
Asiakkaan osallistumiseen, aktivoimiseen ja auttamistyön tavoitteisiin
voidaan liittää nykykeskustelu vastikkeellisesta sosiaaliturvasta, siitä pitäisikö kaikki asiakkaat pakottaa osallistumaan. Tuija Kotiranta (2008)
puhuu aktivoinnin paradoksista. Aktivoitavan on pakko suostua olemaan
aktivoinnin kohteena, jolloin ihmisen yksilöllisyys ja oma tahto unohtuvat.
Kotirannan mukaan olisi parempi puhua aktivoimisen tukemisesta ja pyrkiä siihen. (Kotiranta 2008, 169.)
Osallisuuden haasteet näkyvät asiakastyön tavoitteissa, kuten epätoivotuksi koetun tilanteen muuttamisessa. Osallisuutta tukevassa työotteessa
asiakas pyritään saamaan mukaan muutokseen (Juhila 2009, 54). Häntä
motivoidaan omaksumaan uusia näkemyksiä ja tavoittelemaan muutosta
vapaaehtoisesti omana elämänprojektinaan (Juhila 2008, 55). Oleellista
on, että valinnan- ja vaikutusmahdollisuudet ovat aitoja ja todellisia (Laitila 2010, 182). Muutoin tilannetta voi verrata Arnstein puheeseen ei-osallistumisesta tai tokemismista. Toisaalta tärkeää on tapa, jolla ihmisiä motivoidaan. Esimerkiksi sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden (2012)
mukaan asiakastyössä tulisi kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
sekä oikeutta omiin valintoihin ja päätöksiin elleivät ne uhkaa toisten oikeuksia tai etuja.
Ongelmista ja haasteista huolimatta todellinen ja aito osallisuus vaikuttaa
myönteisesti asiakassuhteeseen. Se näkyy voimaantumisena, uusina sosiaalisina suhteina ja uusien taitojen oppimisena. Osallistava työote voi myös
lisätä ammattiauttajien tyytyväisyyttä työhönsä. (Simpson & House 2003,
89.) Minua se auttoi kuntoutumaan ja palaamaan työelämään.
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7.3 Potilas, asiakas vai kuntoutuja?
Käsitteet, niiden käyttäminen ja merkitykset ovat tärkeitä tarinoiden kertomisessa ja keskusteluissa (Juhila 2002, 170–174). Ne myös muokkaavat
todellisuutta ainakin jollain tavalla ja tasolla (Pohjola 1990, 148–151;
1994, 17–18, 187–188; 193–209; Granfelt 1998, 18–19, 45; Laitinen 2004,
90–91; Kulmala 2006, 81–83). Käsitteet vaikuttavat asioiden ymmärtämiseen, koska annamme maailmalle merkityksen kielen avulla (Kääriäinen 2003, 39–42). Diskurssianalyyttisestä näkökulmasta ymmärtämisen
sanotaan perustuvan kieleen, jolloin kieli on jopa osa todellisuuttamme, ei
vain silta siihen (Jokinen ym. 1993/2008, 9).
Mielenterveyteen liittyvät käsitteet vaihtelevat eri maissa ja eri aikoina. 1980-luvulla Britanniassa mielenterveyspalvelujen käyttäjät määriteltiin kuluttajiksi (consumer), joilla on oikeus palveluihin (Wallcraft &
Nettle 2009, 8). He muuttuivat asiakkaista (client) palveluiden käyttäjiksi
(service user) (Cree & Davis 2006, 3; Wallcraft & Nettle 2009, 8). Käsite ”mental patient” jäi kuvaamaan sairaaloiden pitkäaikaispotilaita.
Laajalle levinnyt termi yksilön psykiatrisesta vammaisuudesta ”persons
with psychatric disabilites” taas yhdistää psyykkiset sairaudet vammaisliikkeeseen ja vammaisuuden yhteiskunnalliseen malliin. (Wallcraft &
Nettle 2009, 8.)
Mielenterveysongelmista keskusteltaessa käsitteillä on monentasoista
merkitystä. ”Hullu”, ”psyykkisesti sairas”, mielenterveysongelmainen,
potilas, kuntoutuja, asiakas, palvelun käyttäjä tai kokemusasiantuntija –
nimitykset ja niihin liittyvät ennakkokäsitykset vaikuttavat siihen, kuinka
sairastunutta kohdellaan (Kulmala 2006, 82) sekä millaisena hän itsensä ja
mahdollisuutensa näkee. Samoin palvelujärjestelmässä ja julkisuudessa
käytävät keskustelut mielenterveysongelmista vaikuttavat osaltaan kuntoutujan ajatuksiin ja identiteettiin, esimerkiksi siihen uskaltaako hän hakea
apua tai häpeääkö hän ongelmiaan. Erilaiset määrittelyt saivat minutkin
pohtimaan identiteettiristiriitaa ja potilaan roolin merkitystä.
Psyykkisesti sairaan ihmisen identiteetti on kaksinainen. Tällä hetkellä
kamppailen kahden identiteetin välillä. Olenko tutkija vai eläkeläinen?
Virallisesti olen molempia yhtä aikaa. Sairaan ihmisen identiteetistä
pitäisi pyrkiä pois… (Dialogi 2008.)
Kuntoutujilla ei ole yhdenmukaista käsitystä siitä, miten he haluavat itseään
ja asiakkuuttaan kuvattavan. Kaikki eivät halua tulla määritellyksi palvelun
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käyttäjiksi ja käsitettä pidetään kömpelönä, halventavana, masentavana tai
ahdistavana (Cree & Davis 2006, 3). Joistakin termi psykiatristen palvelujen vastaanottaja (recipients of psychiatric servicers) tuntuu paremmalta
(Wallcraft & Nettle 2009, 8). Osa kuntoutujista taas haluaa puhua itsestään
”selviytyjinä” (survivor) eli psykiatriasta, palveluista tai sairaudesta selviytyneinä tai henkiin jääneinä. Yhdysvalloissa yhdistetään joskus termit
consumer/survivor/ex-patient (c/s/x). Toisaalta väitetään, että olemme
kaikki ennen kaikkea ihmisiä eikä minkäänlaisia leimoja pitäisi hyväksyä.
(Wallcraft & Nettle 2009, 8.)
Suomalaiset kokemusasiantuntijat pitävät erityisesti potilaan roolista
luopumista tärkeänä. Siihen alistumisen sijaan on rakennettava toisenlaisia
identiteettejä, kuten opiskelija, työntekijä, kokemusarvioija, vertainen tai
ystävä. (Hyväri & Salo 2009, 211.) Kokemusasiantuntijoiden kanssa keskustellessa esiin ovat nousseet käsitteet kroonikko ja kuntoutuja. Kroonikko
määrittyy ihmiseksi, jolla ei ole toivoa, joka on jämähtänyt paikoilleen,
eikä ota vastuuta itsestään. Kuntoutuja-käsitteeseen liittyy toivo sekä
vastuunottaminen itsestä ja omasta elämästä. Kokemusasiantuntijuus taas
tuo asiakkuuteen ja kuntoutujan rooliin asiantuntijuuden tuoman arvostuksen. Näin se muuttaa potilaan ja kuntoutujan identiteettiä. On eri asia olla
hoidettava potilas tai kuntoutuja kuin asiantuntija, jota kuunnellaan ja
jonka asiantuntemusta arvostetaan.
Hoitojärjestelmä voi vaikuttaa kuntoutujien puheeseen. Moni kuntoutuja kertoo kokemuksistaan käyttämällä käsitteitä, joita on kuullut ja oppinut
ammattiauttajilta. Esimerkiksi sanoessaan olevansa toimintakykyinen
(high functioning) kuntoutuja käyttää itsestään käsitettä, joka psykososiaalisessa kuntoutuksessa tarkoittaa vähäisellä tuella selviävää asiakasta.
Peter Campbellin mukaan tämä vahvistaa ammattilaisten asemaa ja heidän
oikeuttaan tulkita toisten kokemuksia. (Campbell 2009, 128.) Minäkin
opin puhumaan ”hyvin opittua hoitokieltä” (ks. Törmä 2007, 98), jota toki
osasin jonkin verran jo koulutuksenikin vuoksi. Kokemukseni perusteella
se vieraannutti omasta sisimmästä, itsestä ja tunteista, mutta hoitosuhteen
avulla myös löysin itseni.
Aikoinaan minulle sanottiin, että puhun kuin oppikirja.
Tai, että puhuin minua hoitaneiden ihmisten suulla.
Molemmat tarkoittivat samaa,
en osannut enää puhua itse.
Mutta sinä autoit minua löytämään itseni.
(Kirje hoitajalle 14.9.2001)
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Toisaalta kuntoutuja voi leimata itse itsensä esimerkiksi epäonnistuneeksi
tai ”hulluksi”, mikä vaikuttaa hänen elämäänsä, toipumiseensa ja tulevaisuuteensa. Vastaavasti määrittyminen kokemusasiantuntijaksi ja kokemusasiantuntijuudesta käytävä keskustelu voivat vaikuttaa kuntoutujien käsityksiin siitä, millaisia he ovat ja mihin he kykenevät. Tällöin voidaan
puhua positiivisesta leimautumisesta tai positiivisesta itsensä määrittelemisestä.
Käsitteiden merkitys hoitosuhteessa

Asiakastyössä käsitevalinnat ilmenevät esimerkiksi siinä, kuinka asiakas,
asiakkuus tai työn kohde määritellään (Pohjola 1996, 55–57, 62–72).
Käsitteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Ne voidaan ymmärtää ja
määritellä hyvin erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi asiakas tarkoittaa palvelu
järjestelmän näkökulmasta lohduttavaa ja myönteistä asiaa, johon liittyy
turvallisuuden ja jatkuvuuden tarjoaminen. Hyvinvointivaltiokriittisessä
ajattelussa taas painotetaan nimikkeen käyttöä verukkeena ja moraalisena
oikeutuksena. Asiakkaistessaan yksilön palvelujärjestelmä ottaa oikeuden
hänen asioidensa hoitamiseen ja turvaa omien lähtökohtiensa hyväksyttävyyden. (Pohjola 1994, 187.)
Diagnostiikassa ja sairaalahoidossa on samankaltaista kaksinaisuutta.
Hoito-, kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmämme edellyttää diagnooseja
ja luokitteluja (Hacking 2013). Ne mahdollistavat hoidon ja sosiaaliturva
etuuksien saamisen, oikeuttavat kärsimyksen (Pietikäinen 2013, 397–398)
ja voivat toimia itseymmärryksen apuna. Ongelmana on kuitenkin se, että
diagnoosit ja luokkittelut eivät ota huomioon yksilön ominaisuuksia ja
näin ne tasapäistävät keinotekoisesti joukon hyvin erilaisia ihmisiä (Pohjola 1994, 188; Granfelt 1998, 96; Helne 2002, 92, 125; Saaren-Seppälä
2006, 328; Virtanen 2010, 91). Kohdallani tämä esti yksilöllisen hoidon
saamisen, vaikeutti kuntoutumista ja loi mielisairaalapotilaan identiteettiä.
Sairaalahoidossa vastaava kaksinaisuus näkyi siinä, että hoito yhtäältä
kuntoutti ja auttoi selviämään, mutta samalla sitoi ongelmiin ja kroonisti
tilannettani, kuten Susanna Hyväri kuvasi.
Susanna: [H]oidollinen tilanne luo uuden todellisuuden, joka vahvistaa
kokemusta sairastumisesta. Uusi identiteetti mielisairaalapotilaana
alkaa kehkeytyä ja pyrkii syrjäyttämään aikaisemmat roolit. – – Sairaala
kierteeseen ajaudutaan ja siitä on vaikea päästä eroon. Se merkitsee
jatkuvaa uusiin hoitotilanteisiin sopeutumista ja alistumista. Tapahtumat
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näyttävät saavan omalakisen luonteen, vaikka jokaiseen hoitojaksoon
onkin kuulunut erilaisia ammatillisia toimijoita ja heidän tekemiään
päätöksiä. Toiminta on muuttunut erilaisten hoidollisten päätösten tekemiseksi ja toteuttamiseksi ilman selvää suuntaa.
Olen todennut, että työtavat, työntekijän asenteet, arvot ja usko muutoksen
mahdollisuuteen vaikuttavat kuntoutumiseen ja minäkuvaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Jos työntekijä määrittelee mielenterveyskuntoutujat voimattomiksi, avuttomiksi ja kyvyttömiksi, hoitoyrityksetkin voivat
tuntua turhilta ja päinvastoin. Asenteiden vaikutus hoitotyöhön konkretisoituu käsitteiden käyttämisessä (Helne 2002, 33, 39). Niitä voidaan käyttää
etäisyyden pitämiseen asiakkaisiin tai tosiasioiden, kuten ammattiauttamis
työn kohtaamisten epätasa-arvoisuuden, peittämiseen (Moisio 2004, 90).
Toisaalta käsitteet voivat lisätä ymmärrystä ja mahdollistaa keskustelun
sekä vuorovaikutuksen antamalla erilaisille tunteille ja ilmiöille sanoja.
Kielellä ja käsitteillä on laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä.
Uudet sanat ovat tärkeä muutoksen katalyytti (Koivuniemi & Simonen
2010, 27; vrt. Johannisson 2012). Kielenkäyttöön vakiintumassa oleva
kokemusasiantuntijuuden käsite voi kertoa jotakin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä sekä yhteiskunnassa ja asenteissa tapahtuvista muutoksista.
Myös käsitteistä luopumisen merkityksestä keskustellaan. Tuula Helne
pohtii mahdollisuutta luopua syrjäytymisen käsitteestä, koska juuri siitä
puhuminen on yksi rajojen ja erojen tekemisen mekanismeista (Helne
2002, 185–186). Toisaalta voi kysyä loppuisiko syrjäytyminen, jos siitä ei
puhuttaisi tai häviäisivätkö mielenterveysongelmat, jos niitä kutsuttaisiin
joksikin muuksi. On tärkeä pohtia, mistä todella luovutaan tai mitä vain
väistellään. Neutralisoidaanko elämään kuuluvat ikävät asiat ja luovutaanko näkemästä kärsimystä ja tuskaa tai vastuuta (Granfelt 1998, 44–45;
Laitinen 2004, 88–91)?

7.4 Tieto, hiljainen tieto ja kokemustieto
Tutkimukseni tavoitteena on muuttaa omakohtainen ja subjektiivinen
kokemukseni tieteelliseksi tiedoksi. Kysynkin millaisia mahdollisuuksia
tämänkaltainen tutkimusasetelma tuo, miten omakohtainen kokemus voi
toimia tiedon tuottamisen välineenä ja mitä tieto tarkoittaa sairastumis- ja
kuntoutumisprosessissa. Aloitan pohtimalla tiedon olemusta.
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Perinteisesti tieto on määritelty havainnoksi, oikeaksi käsitykseksi tai
tosi uskomukseksi. Dialogissa Theaitetoksen kanssa Sokrates päätyy toteamaan, että tieto ”on oikea käsitys, johon liittyy tieto eroavuudesta.” Sokrateen mukaan määritelmä on kuitenkin typerä, koska tieto määritellään kehämäisesti tiedoksi. Hänen mielestään onkin parempi pysyä ”tyhjänä” eikä
kuvitella tietävänsä sellaista mitä ei tiedä. (Platon suom. 1999, 275–354.)
Klassisista määritelmistä Aristoteleen käytännöllinen järki (fronēsis),
jonka hän erottaa tieteellisestä tiedosta ja viisaudesta, vastaa hyvin kokemukseen perustuvaa tietoa. Aristoteles sisällyttää käytännölliseen järkeen
havainnoinnin, kokemuksen, toiminnan ja ajan kulumisen. (Aristoteles NE
VI 7. 1141b, 12–23; VI 8. 1142a, 23–30.) Aristoteleen mukaan ”nuorukaisista voi tulla geometrikkoja ja matemaatikkoja ja viisaita tällaisissa
asioissa, mutta nuori ei näytä voivan olla osallinen käytännöllisestä järjestä. Näin on sen takia, että käytännöllinen järki suuntautuu myös yksittäisiin
asioihin, ja ne opitaan tuntemaan kokemuksen kautta, mutta nuorukaiselta
puuttuu kokemusta, johon tarvitaan pitkä aika.” (mt. VI 7. 1142a, 12–16.)
Aristoteles toteaa kuitenkin, että viisaus sisältää tieteellisen tiedon, käytännöllisen järjen ja ymmärryksen. Hänen mukaansa ”se on kuin arvokkaimpia asioita koskeva tieteellinen tieto, jolla on pää.” (mt. VI 7. 1141a,
18–19; VI 12. 1143b, 19–VI 13. 1145a, 11.) Liitin aikanaan tiedon kokemukseen, yksilön asemaan ja siihen kuinka hän näkee maailman.
Mielestäni situationaalinen tieto syntyy ihmisen omista kokemuksista.
Oli hänen asemansa mikä hyvänsä. Aikanaan sosiaalityöntekijänä hahmotin maailman eri tavalla kuin sairaalan potilaana. Nyt puolestaan
havainnoin maailmaa tutkijana ja ns. tavallisena ihmisenä. Käynhän
töissä ja teen tutkimusta. (kirje Susanna Hyvärille 17.12.2007.)
Erilaisia käsityksiä tiedon yhteydestä kokemukseen ja ihmisen asemaan
löytyy kriittisestä tutkimuskeskustelusta. Kuntoutujien kokemustutkimuksessa tieto liitetään kiinteästi valtaan, valtarakenteisiin ja arvoihin. Yhteiskunnan valtarakenteet ja arvot määrittävät, millaista tietoa arvostetaan ja
mikä määritellään tiedoksi (Beresford 2003, 16). Feministisessä metodologiassa taas painotetaan taloudellisten ja institutionaalisten järjestelmien
vaikutusta tutkimustietoon, koska tiedon tuottaminen tapahtuu sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissa (Liljeström 2004, 9).
Tieto liitetään myös tieteen tehtäviin. Esimerkiksi feministisessä tutkimusperinteessä on kysytty: mitä voidaan kutsua tiedoksi? Mitä voimme
tietää? (Oinas 2004, 209; vrt. Beresford 2003, 16.) Kuntoutujien kokemus163

tutkimuksessa kysytään hyvin samantyyppisesti: Mihin tieto perustuu?
Mitä tarkoittaa, kun sanomme tietävämme jotakin? (Beresford 2003, 9.)
Tiedon määritelmällä ja tuottamisen tavoilla on merkitystä. Se millaista
ja millä tavalla tuotettua tietoa yhteiskunnassa arvostetaan, määrittää käsityksiä asioista ja totuudesta. Kysymys on myös siitä, mistä aiheista haluamme tietoa ja kenen tiedolla on merkitystä (Beresford 2003, 16; Oinas
2004, 209). Tutkimustapani voikin liittää kriittiseen keskusteluun, jossa kyseenalaistetaan tieteellisen tiedon neutraalius (Beresford 2003) sekä pohditaan
esimerkiksi lääketeollisuuden, rahoittajien, ammatillisten ja taloudellisten etujen
vaikutusta tutkimuskohteen sekä metodien valitsemiseen ja jopa tutkimus
tuloksiin (Välimaa 1996, 138, 141, 145; Beresford 2003, 34), vaikka itse
tutkimusmenetelmät olisivat tieteellisiä ja päteviä (Beresford 2003, 34).
Toisaalta keskustellaan ”virallisen tiedon” merkityksestä. Se tarkoittaa
tietoa, joka perustuu vakiintuneisiin tiedon tuottamisen tapoihin ja lähtee
viranomaisten valitsemista tutkimusongelmista (Hänninen ym. 2005, 3).
Tällaisen yhteiskunnan vahvoissa instituutioissa, kuten oppilaitoksissa,
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä tai mediassa, tilasto-, rekisterija haastatteluaineistojen pohjalta tuotetun tiedon ongelmana on, ettei sen
avulla ole kyetty parantamaan marginaaliryhmiin kuuluvien tilannetta.
Hyvistä tavoitteista huolimatta lopputulos voi olla päinvastainen. (Törrönen 2005, 15.) Tunnistamalla, nimeämällä ja luokittelemalla ongelmia tai
marginaaliryhmiä voidaan paradoksaalisesti tuottaa marginaalisuutta, koska
samalla yksilöille luodaan marginaalisia identiteettejä (Jokinen ym. 2004,
13). Samankaltainen ongelma voi tosin olla myös käytäntötutkimuksen
kautta kerätyllä kokemuksellisella tiedolla. Maria Tapola-Haapala (2015,
161) pohtii, voiko tieto jopa uusintaa tai vahvistaa vanhentuineita ja stereotyyppisiä käsityksiä jostain ilmiöstä tai ihmisryhmästä.
Joskus kyllä väitetään, että omakohtainen kokemustieto on ylivertaista suhteessa teoreettiseen tietoon tai viralliseen tietoon (esim. Beresford
2003). Pelkän kokemuksiin perustuvan tiedon hyväksyminen tiedon lähteeksi ei kuitenkaan ole ratkaisu. Jos vain kodittomilla on oikeus puhua
ja tuottaa tietoa kodittomuudesta, vammaisilla vammaisuudesta, mielenterveyskuntoutujilla mielenterveysongelmista, keskustelu ei todennäköisesti käynnisty, eikä dialogisuuteen päästä. (Granfelt 1998, 18.) Joka tapauksessa on tärkeää saada kuntoutujien mielipiteet kuuluviin tuottamalla
virallisen tiedon rinnalle ”toista tietoa.” Se tarkoittaa huono-osaisten kokemusten, ajatusten ja äänen kuulemista (Törrönen 2005, 16).
Kokemustieto ja teoreettinen tai virallinen tieto onkin hedelmällisintä
nähdä toisiaan täydentäviksi. Kokemustieto mahdollistaa paneutumisen
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kuntoutujien käyttäytymiseen, kokemukseen ja kieleen yksityiskohtaisesti, tilanneherkästi ja -tietoisesti (Törrönen 2005, 21). Teoreettinen tieto taas
selittää, koskee ilmiöiden alkuperää, lainmukaisuuksia, sisäisiä yhteyksiä
ja yleisiä periaatteita (Engeström 1996, 104). Tiedon muodostaminen voidaan määritellä käytännön ja teorian väliseksi interaktiiviseksi prosessiksi,
jolloin tiedon synnyttämä toiminta voi luoda uutta tietoa, kuten osallistavassa toimintatutkimuksessa (Swantz 1997, 279).
Hiljainen tieto

Tiedon ominaisuuksiin kuuluu se, ettei sitä aina osata ilmaista sanallisesti.
Tällaisen niin sanotun hiljaisen tiedon äänelliseksi tekeminen ja sen arvostuksen lisääminen on tutkimukseni keskeinen tavoite. Hiljainen tieto (tacit
knowing) on alun perin Michael Polanyin (1966/1983) käsite. Hän kuvaa
sitä neljän ominaisuuden kautta. Hiljainen tieto perustuu tuttuihin tapahtumiin, kokemuksiin tai tosiasioihin, mutta sitä ei voi identifioida. Tietäminen
ja tapahtumien syy-seuraussuhteen näkeminen tapahtuu luottamalla tietoisuuteen. Toiseksi tiedämme tiedostamatta, mihin yksityiskohtiin kiinnitämme huomiota. Kolmanneksi hiljaisen tiedon merkitys on erityinen ja omanlainen. Näistä elementeistä voi Polanyin mukaan johtaa hiljaisen tiedon
neljännen puolen eli sen ontologisen luonteen. (Polanyi 1966/1983, 7–15.)
Hiljainen tieto määritellään usein yksilön omakohtaiseksi ja sisäiseksi
tiedoksi, joka perustuu kokemuksiin, uskomuksiin, näkemyksiin ja arvoihin eli asioihin, joita on vaikea sanallistaa (Nonaka & Takeuchi 1995, viii).
Se yhdistetään yleisesti ammattiauttajien toimintaan ja asiakastyöhön (Yliruka 2000). Tällöin hiljainen tieto määrittyy työyhteisön rikkaudeksi, sen
yhteiseksi ja jäsenten yksilölliseksi tiedoksi, taidoksi ja osaamiseksi (Nurminen 2000, 11) tai kokemuksen ja kulttuurin välittämäksi tiedoksi, jota ei
ole kirjattu sääntöihin (Saaren-Seppälä 2006, 309). Työntekijät käyttävät
hiljaista tietoa huomaamatta ja tiedostamatta. He vain toimivat arvojen ja
sisäistämiensä periaatteiden mukaan. (Nonaka & Takeuchi 1995, viii; Yliruka 2000; Hakkarainen & Paavola 2008, 66.)
Hiljaisen tiedon voi määritellä myös täysin toisenlaisella tavalla. Tutkimustyössä sillä tarkoitetaan tiedon saatavuuden ongelmia. Puhutaan harmaasta kirjallisuudesta, kuten raporteista, jotka eivät saavuta laajaa lukijakuntaa
ja jäävät tietohakujen ulkopuolelle (Haverinen 2005, 115). Sosiaalityön
tutkimuksessa haasteena on saada käytännöllinen viisaus eli kokemustieto
kertymään, kumuloitumaan ja rikastuttamaan tutkimusta (Kotiranta 2008,
35). Hiljaista tietoa on mahdollista konkretisoida esimerkiksi tutkimalla
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sosiaalityöntekijöiden keskinäistä vertaistukea (Karvinen ym. 2000, 5;
Niinikoski 2005, 47). On huomattu, että hämmentävissä ja epävarmuutta
aiheuttavissa asiakastilanteissa pelkästään toisen työntekijän läsnäolo voi
auttaa jäsentämään tunteita sekä sanoittamaan ja konkretisoimiaan epä
selviltä tuntuneita asioita (Niinikoski 2005, 60).
Myös kuntoutujilla ja asiakkailla on paljon hiljaista tietoa sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä palvelujen käyttämisestä. Tämä on lähellä
arkielämään perustuvaa kokemustietoa (Kulmala ym. 2006, 141), sairaan
asiantuntijuutta (Kangas 2003) ja kokemusasiantuntijuutta. Jatkossa käytän näitä termejä samassa merkityksessä. Tämänkaltaisen tiedon erityisyys
on sen herkkyydessä, yksityiskohtaisuudessa ja tavoitteessa parantaa yksilön hyvinvointia (Kangas 2003, 91).
Kuntoutujien kokemustieto tai -asiantuntijuus on usein jäänyt hiljaiseksi,
koska sitä ei ole kuunneltu (vrt. Nurminen 2000, 28), eikä otettu huomioon.
Kokemustietoa ja -asiantuntijuutta on kuitenkin alettu pitää tärkeänä
palvelujen kehittämisessä, arvioimisessa, asiakas- ja tutkimustyössä (Törrönen 2005, 21; STM 2009; Kuusisto 2010, 24; Pohjola ym. 2015). Se voi
myös täydentää teoreettista tietoa ja olla asiakastilanteiden voimavara.
Kokemustiedon reflektoiminen voi vaikuttaa kuntoutujaan ja hänen kuntoutumisprosessiinsa. (Kangas 2003, 77–78, 91.) Aina kokemusten reflektoiminen ja tietäminen ei kuitenkaan tuntunut helpolta.
Jokin pikku välähdys vain,
ei mitään selkeää tietoa.
Kai minun on tyydyttävä niihin muruihin,
joita löydän.
(Päiväkirja kesä 1994)
Minulle sairastamiseen liittyvä hiljainen tieto tarkoitti sitä, etten kyennyt
sanallistamaan tunteitani enkä ilmaisemaan sisäistä maailmaani. En osannut kertoa sitä, mitä tiesin. Minulla ei yksinkertaisesti ollut sanoja kuvailla
kokemaani, mikä ahdisti ja vaikeutti avun saamista sekä kuntoutumista.
Runo kasvaa sisälläni
Runo hulluksi tulemisesta ja sairaalasta,
mutta se ei suostu asettumaan paperille.
Sanat eivät tottele minua.
Niinpä en kirjoita runoa, vaan annan sanojen kuplia sisälläni.
(Päiväkirjasta kesä 1994)
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Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on teoreettisen tiedon ja käsitteiden käyttäminen. Asiakkaalla tai potilaalla oleva teoreettinen tieto voi auttaa jäsentämään sairastumisen kokemusta, hallitsemaan sairautta ja sen hoitoa, jaksamaan, hoitamaan itseä, tekemään valintoja, parantamaan elämänlaatua ja
arjen sujuvuutta, sekä kohtaamaan ammattiauttajia (Kangas 2003, 77–78,
91). Teoreettinen tieto voi antaa hänelle ja työntekijälle yhteisen kielen ja
käsitteet (Kulmala ym. 2006, 141), jolloin keskustelu helpottuu ja suhteesta tulee tasavertaisempi (Kangas 2003, 92).
Esimerkki psykiatrisen hoidon ja maallikkokäsityksen vuoropuhelusta
on psykoedukatiivinen työ. Se tarkoittaa koulutusta tai neuvontaa, jonka
avulla kuntoutuja opettelee elämään sairautensa kanssa, hallitsemaan sitä,
sen oireita ja niistä johtuvia ongelmia sekä tunnistamaan pahenemisvaiheet
ja pitkäaikaisoireet (Kivinen & Röyks 2001, 255; Kauppi 2002, 3). Tietoa
pyritään soveltamaan niin, että yksilön stressinhallinta-, vuorovaikutus- ja
ongelmanratkaisutaidot kehittyisivät (Lähteenlahti 2001, 180–181). Tavoitteena on sosiaalisen tuen saaminen, asenteisiin vaikuttaminen, sairauden hyväksyminen (Jokinen & Räsänen 2000, 47; Kivinen & Röyks 2001,
255) sekä perheen ja läheisten mukaan ottaminen, jolloin voidaan tukea
samalla heidän jaksamistaan (Arho 2000, 46–47). Psykoedukatiivisen työotteen haasteena on kokemustiedon ja teoreettisen tiedon yhdistäminen
hedelmällisesti ja vuorovaikutteisesti.
Tarja Saaren-Seppälä puhuu kollektiivisen tietovarannon käyttämisestä. Hän määrittelee sen potilaan ja ammattilaisten yhteiseksi tiedoksi.
Kollektiivinen tieto ei tarkoita sairauskertomusten kokonaisuutta eikä
asiakirja-arkistoa, vaan yhteistyötä, neuvottelemista, aktiivista toimijuutta,
tiedon ja kokemusten yhdistämistä ja jakamista. Tietovarannon käyttäminen
edellyttää kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä. Se voi konkretisoitua
esimerkiksi niin, että potilas hallitsee ja kokoaa kollektiivisen tieto
varannon, jota ammattilaiset hyödyntävät hoitopäätöksissä. (Saaren-Seppälä
2006, 209–310, 320–321.)

7.5 Tarina ja mallitarina
Psykoterapiassa ja tässä tutkimuksessa muodostamani tarina on tarjonnut
välineitä sekä mahdollisuuden jäsentää ja tulkita elämääni sekä erilaisia
kokemuksia (vrt. Hänninen & Valkonen 2000, 142; Miettinen 2006, 143).
Tutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin tärkeä pohtia tarinan ominaisuuksia, merkityksiä ja suhteellisuutta eli sitä, mistä tarina lopulta kertoo
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ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen. Kuvaako tutkimustarinani todellisuutta vai jotain muuta (Currie 1998; Crossley 2000,129–133; Hänninen
2000, 55–57; Hänninen & Valkonen 2000; Valkonen 2007; Romakkaniemi
2011) sekä kenen ja mistä totuudesta kerron?
Tarinan tulkitsemiseen ja luotettavuuteen vaikuttavat sen ominaisuudet
ja luonne. Ensinnäkin tarinaan valitaan itseä kuvaavia (Currie 1998, 17) tai
merkityksellisiltä tuntuneita tapahtumia (Hänninen & Valkonen 2000, 142).
Minäkin olen jättänyt osan asioista tietoisesti tämän tutkimuskertomuksen
ulkopuolelle. Toiseksi emme aina tiedä, mihin kertomuksiin kuulumme tai
miten menneisyyden ja jopa tulevaisuuden kertomukset rakentavat nykyistä
tarinaamme (Ihanus 2005, 241–242). Kolmanneksi tarina ja sen tulkinnat
vaihtelevat tilanteiden, ajan ja elämän muuttuessa (Hänninen 2000, 40–43).
Tarinan ja mallitarinan käsitteet liittyvät identiteetin olemukseen ja
muodostumiseen. Narratiivisessa ajattelutavassa identiteetti, toiminta, kokeminen ja ajattelu liitetään tarinoiden kertomiseen ja kuulemiseen. Itsestä
muodostettu ja kerrottu tarina on identiteetin perusta, ainoa tapa olla olemassa sekä selittää sitä, kuka minä olen. Ihminen ikään kuin ulkoistaa
itsensä kertomalla tarinansa toisille. (Currie 1998, 17.) Vilma Hänninen
(2000) ilmaisee tarinan merkityksen toteamalla, että yksilö muodostaa
erilaisia tarinoita itsestään itselleen, itseään varten. Sonja Miettinen (2006,
35–36, 143) taas pitää kertomusta yhtä aikaa kielellisenä, kognitiivisena ja
kulttuurisena toimintana.
Itsestä muodostettu tarina ei välttämättä ole yhtenäinen eikä yksiselitteinen. Elämää on mahdollista tulkita usean tarinan kautta, jolloin sairaus
voi saada rinnakkaisia ja erilaisia merkityksiä (Hänninen & Valkonen 2000,
142). Minätarinoiden epäyhteneväisyyteen liittyy konstruktiivisten ja
postmodernien identiteettikäsitysten mukainen identiteetin ristiriitaisuus,
moninaisuus, pirstaleisuus, erilaistuminen, muuttuminen, muodon muuttaminen ja identifikaation jatkuva vaihteleminen (Hall 1999, 23; Hänninen
2000, 40–43; Juuti 2001, 211; Heikkinen 2007, 145). Stuart Hall (1999, 23)
toteaa, että yhtenäiseltä tuntuva identiteetti johtuu vain siitä, että olemme
onnistuneet rakentamaan lohduttavan tarinan tai minäkertomuksen itsestämme. Liitän oman minätarinani epäyhteneväisyyteen sisäisen rikkinäisyyteni.
Palat helisevät sisälläni omaa musiikkiaan
Itse en pysy mukana niiden sävelissä
Ne soittavat omaa kappalettaan irrallaan minusta
Me, minä ja tunteet, emme kulje käsi kädessä
(Päiväkirja syksy 1994)
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Minäkertomukseen, tarinaan ja sen tulkintoihin vaikuttavat myös ulkoiset
ja kulttuuriset tekijät. Konstruktionistisen ajattelutavan mukaan kertomus
on kulttuurituote, joka heijastaa kulttuurissa vallitsevia tapoja hahmottaa
ja jäsentää maailmaa (Vilkko 1997, 91–92; Miettinen 2006, 35–38). Tarinat eivät kuvaile todellisuutta eivätkä todellisia tapahtumia, vaan yhteis
kunnassa vallitsevia teorioita ”mahdollista elämistä” (Vilkko 1997, 91–92).
Sonja Miettinen (2006) tarkastelee kertomuksen kulttuurista ulottuvuutta
skriptin käsitteen avulla. Skriptit ovat kertomusten välttämättömiä lähtökohtia, tilannekohtaisia ja stereotyyppisiä tietorakenteita, jotka kuvaavat
tapahtumasarjoja (Miettinen 2006, 35–38, 143).
Yksilöt hahmottavat omia elämäntarinoitaan niin sanottujen mallitarinoiden kautta. Sen lisäksi puhutaan ajatteluun ja toimintaan vaikuttavista
normatiivisista mallitarinoista. (Hänninen & Valkonen 2000, 151.) Malli
tarinoiden vaikutus konkretisoituu esimerkiksi niin sanotuissa selviytymiskertomuksissa. Ne alkavat usein ongelmien, kamppailun, kurjuuden ja
vastoinkäymisten kuvaamisella, mutta päättyvät tyytyväisyyden ilmaisuihin ja luottamukseen tulevaisuudesta (Hakkarainen 2012, 87).
Ongelmallista on se, että tarinoissa näkyvät lähiympäristön, perheen, erilaisten ryhmien, instituutioiden, organisaatioiden ja ideologioiden vaikutukset
(Ihanus 2005, 241) voivat hajottaa identiteettiä. Jos tarina mukailee liian
paljon sosiaalisia odotuksia, sisäinen ja ulkoinen tarina voi etääntyä liikaa
toisistaan (Hänninen 2000, 57). Asiakassuhteissa taas on ongelmallista, jos
työntekijän kertoma mallitarina asiakkaasta tai potilaasta kuvaa enemmän
hoitokulttuuria kuin asiakasta. Tämä voi tuottaa kielteisiä kokemuksia hoidosta (Romakkaniemi 2011, 159–160) ja etäännyttää itsestä sekä omista kokemuksista. Olen kuvannut ilmiötä luvussa 4.4 hoitosuhteen ongelmat ja luvussa 7.3, jossa kerroin kuinka olin oppinut puhumaan hoitajien suulla ja kadotin
samalla itseni. Psykoterapiaa kritisoidaankin sen tuottamista mallitarinoista ja
niiden totuudenmukaisuudesta keskustellaan (Crossley 2000, 129–133).
Toisaalta terapiassa ja hoitosuhteissa on mahdollista luoda asiakkaan kokemuksiin perustuva uusi ja vaihtoehtoinen tarina. On tärkeää, että psykoterapeutti suhtautuu kunnioittavasti, uteliaasti ja innostuneesti asiakkaan kertomukseen ja kokemuksiin. Se tapahtuu ohjaamalla keskustelua ja ylläpitämällä
ilmapiiriä, jossa omalle tarinalle on mahdollista löytää uusia merkityksiä. Terapeutti ei ole eikä hänen pidä pyrkiä olemaan asiakkaan elämänkokemusten
asiantuntija, vaan avustaja, joka auttaa mahdollisuuksien etsimisessä. Asiakas
päättää terapian tavoitteet, on vastuussa kokemuksistaan ja elämästään.
(Katajainen 1998, 101.) Psykoterapiassa ja asiakassuhteissa keskeistä on
kunnioitus, yhteistyö ja yhteinen matka, kuten kuvasin päiväkirjassani.
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Et luvannut minulle ruusutarhaa
et helppoa elämää,
etkä vaivatonta tietä.
Lupasit vain auttaa minua
jos haluan sitä
ja otan avun vastaan.
Kiitos siitä, että kuljit kanssani ne kuukaudet
(Päiväkirja kevät 2001, lyhennetty kesällä 2015)
Toisaalta on huomattava, että mallitarinat yksinkertaisesti kuuluvat kulttuuriin. Psykoterapiassa ja asiakassuhteissa tuotetut mallitarinat eivät siis
välttämättä ole toiseuteen pakottamista tai pakkointegraatiota. Me yksinkertaisesti toimimme ja elämme mallitarinoiden mukaan. Jokaisessa kulttuurissa ja jokaisella aikakaudella on omat tunteiden mallinsa, jotka kiteyttävät sen, mikä koskettaa kyseisessä kulttuurissa ja kyseisellä aikakaudella
eläviä ihmisiä. Nämä mallit toimivat tunteiden normijärjestelmänä. Ne
ovat osa identiteettiämme ja keino ymmärtää itseämme sekä toisiamme.
Tuntemisen rakenteet ovat osittain yhteisiä sosiaalisia kokemuksia, vaikka
niitä pidetään yksityisinä ja henkilökohtaisina. Tunnekokemuksemme ovat
tunnekonventoiden leimaamia. (Johannisson 2012, 14.)
Jukka Valkonen pitää psykoterapiassa tuotettujen tarinoiden ongelmana
sitä, että sinänsä terapeuttinen ja ymmärrystä lisäävä tarina voi hämärtää
sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen. Yksilö ei esimerkiksi
tiedosta eikä tunnista oireidensa yhteyttä yhteiskunnallisiin tekijöihin.
Tällöin terapia ei myöskään anna välineitä eikä motiivia elämän muuttamiseen tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. (Valkonen 2007, 256.)
Pelkkä asioiden ymmärtäminen ei riittänyt muuttamaan minuakaan eikä
toimintaani, mutten hahmotakaan psykoterapian merkitystä vain uudenlaisen
tarinan luomisena. Uusi, realistiseksi määrittelemäni tarina toimi pohjana
elämän muuttamiselle ja toiminnalle. Uudenlainen tarina ja selityksen löytäminen oireilleni oli vapauttavaa ja antoi voimavaroja sekä valmiuksia
toimia uudella tavalla ja muuttaa elämää.
Mallitarinat ja vertaistuki

Psykoterapia ja auttamisinstituutiot eivät ole ainoita mallitarinoita tuottavia
tahoja. Myös kuntoutujien keskinäinen vertaistuki voi tuottaa mallitarinoita
(Laitinen 1998, 37; Hokkanen 2003, 267; Narumo 2006, 79). Kuntoutujat
voivat luoda ideaalityyppejä siitä, millaista heidän elämänsä on ja millaista
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sen kuuluu olla. Yhteenkuuluvuuden tunne, molemminpuoleinen ymmärtäminen, mahdollisuus jakaa kokemuksia ja kohtaamisen tärkeys voivat
johtaa siihen, että itseltä ja toisilta vaaditaan yhteisen mallitarinan mukaisia kokemuksia. Näin vertaisryhmässä voi nousta vaatimus samankaltaisuudesta, samanlaisista tulkinnoista ja kokemusten yhdenmukaistamisesta.
(Lalive d’Epinay 1995, 49; Laitinen 1998, 37; Hokkanen 2003, 267; Hokkanen 2014.)
Mallitarina on ongelmallinen, jos yksilö kokee olevansa väärällä tavalla erilainen tai joutuu poissuljetuksi ryhmästä, koska hänen kokemuksensa
poikkeaa ryhmän mallitarinasta. Ryhmän ja sen jäsenten kannalta on tärkeää huomata erilaisuuden positiiviset puolet, kuten mahdollisuus katsoa
asioita uusilla ja erilaisilla tavoilla sekä antaa tilaa kertoa tavallisuudesta
poikkeavia tarinoita. (Hänninen & Valkonen 2000, 151.) Näin ei unohdeta
eikä kadoteta yksilöiden ja heidän kokemustensa erilaisuutta eikä sen tuomia
mahdollisuuksia (Laitinen 1998, 37; Hokkanen 2003, 267). On huomattava, että yhteinen tarina saa jokaisen kohdalla omanlaisensa merkityksen ja
yleensä yksilöt haluavat nähdä myös erilaisuutensa ja yksilöllisyytensä
(Laitinen 1998, 37; Kulmala 2004, 237–239).
Kannustavaksi koettu vertaisohjaajan kertomus eli vertaisalustus voi
toimia mallitarinana (Hänninen & Valkonen 2000, 142; Narumo 2006,
79). On ongelmallista, jos kuulijat tulkitsevat sen tavoitteeksi, johon on
pyrittävä tai jos oman tarinan vertaaminen siihen saa tuntemaan itsensä
epäonnistuneeksi (Narumo 2006, 79). Mallitarinasta ei siis saisi muodostua kiinteää, rajattua, tietoisesti omaksuttua eikä kaikkien yhteisesti jakamaa opinkappaletta. Kuntoutuminen kun ei ole suoritus, joka toteutetaan
tietyssä järjestyksessä, tietyn mallin mukaan, vaan jokaisen elämän ja
kuntoutumisen polku on omanlaisensa. Lisäksi yksilöt, heidän tarpeensa
ja elämäntilanteensa ovat erilaisia (Laitinen 1998, 37; Kulmala 2004,
237–239).
Mallitarinat voivat myös toimia, jolloin ne koskettavat, tavoittavat todellisuuden, kertovat elämästä (Ylijoki 1998, 148), toivosta ja kuntoutumisen mahdollisuudesta sekä vahvistavat ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta (Hänninen & Valkonen 2000, 151). Mallitarinoiden omaksuminen
liittyy sosiaaliseen identiteettiprojektiin (Ylijoki 1998, 148). Ne voivat
tehdä yksilön tarinasta entistä totuudenmukaisemman, koska tarinoita jakamalla on mahdollista ymmärtää omaa elämää, selittää kokemuksia, tulkita asioita uudella tavalla ja uudesta näkökulmasta (Arminen 1998; Laitinen 1998, 37; Hänninen & Valkonen 2000, 143). Tarinoiden kuuleminen
on oleellista ja välttämätöntä identiteetin kehittymiselle, koska kuulemalla
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opimme itsestämme. Toisten yksilölliset tavat jäsentää kokemuksia auttavat ymmärtämään itseä ja oman sisäisen maailman rakentumista. (Currie
1998, 17.) Samalla voi huomata, ettei ole ongelmiensa ja kokemustensa
kanssa yksin (Hänninen & Valkonen 2000, 151).
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8 Palvelujärjestelmä ja
sen muuttuminen
Tarkastelen psykiatrian hoitomenetelmiä, ajattelutapoja, palvelujärjestelmää, vertaistukea ja kokemusasiantuntijatoimintaa, sillä ne vaikuttivat
kuntoutumiseeni. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta muutti potilaan
ja kuntoutujan identiteettiä sekä tuki kuntoutumistani. Keskeisiä olivat
niiden tuomat toiminta- ja osallistumismahdollisuudet, toiminnan tarkoituksellisuus sekä mahdollisuus ja valta toimia toisin, mitä on korostettu
toimijuuden sosiologisessa määritelmässä (Jyrkämä 2008, 192). Käsittelen
hoitomenetelmiä ja psykiatriakritiikkiä myös kokemusasiantuntijatoiminnan ja vertaistuen analysoimisen pohjana.
Tarkastelussa on oleellista Anthony Giddensin ajatus rakenteiden ja
inhimillisen toimijuuden välisestä suhteesta ja yhteydestä. Yksilön identiteetin ja toimintamahdollisuuksien kannalta on tärkeää nähdä se, että rakenteet sekä mahdollistavat että rajoittavat. Meillä on vapaus valita ja toimia toisin, mutta rakenteet asettavat rajoittavat ja pakottavat ehtonsa.
Toisaalta toiminta voi vahvistaa ja uusintaa rakenteita tai muuttaa niitä.
(Giddens 1984, 117–123.) Kokemusasiantuntijatoiminta voikin vaikuttaa
yksilön rooliin ja asemaan palvelujärjestelmässä, toimintatapoihin ja ehkä
jopa organisaatiorakenteisiin.

8.1 Hoitomenetelmät ja hoitokulttuurit
Ajan kuluessa poikkeavaa käyttäytymistä ja psyykkisiä sairauksia on selitetty hyvin erilaisilla tavoilla. Selitysmalleilla on yhteys hoitomenetelmiin
ja siihen, kuinka psyykkisesti sairastuneisiin suhtaudutaan ja kuinka heitä
kohdellaan. Jos poikkeava käyttäytyminen määritellään epämoraaliseksi
teoksi, synniksi tai rikokseksi eikä sairaudeksi, seurauksena on paheksumista, tuomitsemista tai rankaisemista, ei hoidon tarjoamista (Conrad &
Schneider 1981, 1, 5).
Selitysmalleista johtuvan kohtelun vaikutus sairastuneeseen näkyy historiassa. Ennen 1800-lukua psyykkisesti sairastuneita kohdeltiin lähiympä173

ristössä usein julmasti ja tunteettomasti. Erilaisuutta kammoksuttiin eikä
jäykkiin normeihin sopeutumatonta käyttäytymistä suvaittu. Mielisairaaloiden perustamisen sanotaan parantaneen psyykkisesti sairastuneiden
asemaa. (Shorter 2005, 1–4). Potilaiden kannalta merkittävä muutos oli
kohtelun inhimillistyminen 1700-luvun loppupuolella (Sailas 1996, 82;
Shorter 2005, 8–9), jolloin lääketieteen hoito-optimismi ulottui psykiatriaan.
Tuolloin uskottiin laitosten terapeuttisen ja hoidolliseen merkitykseen eli
siihen, että laitokseen sulkeminen parantaisi potilaan vointia. Tärkeänä pidettiin sairaalaympäristöä, rutiineja, yhteishenkeä ja lääkäri-potilassuhdetta,
jota kutsuttiin ”moraaliseksi terapiaksi”. (Shorter 2005, 8–19.)
1800-luvulla psykiatrinen hoito oli keskittynyt sairaaloihin. Tosin aikakauden hoidosta pitäisi puhua pikemminkin potilaiden varastoimisena.
Tämän seurauksena psykiatrian arvostus laski ja mielisairaalahoito ajautui
kriisiin 1900-luvun alkupuolella. (Shorter 2005, 75–79.) Vuosisadalla keskityttiinkin osoittamaan psykiatrian tieteellisyys ja mahdollisuus auttaa
psyykkisesti sairastuneita (mt. 225–230) kehittämällä erilaisia somaattisia
hoitomuotoja, kuten insuliini- ja sähkösokkihoidot (Pietikäinen 2013,
210–225). Oma lukunsa psykiatriassa on Egas Monizin vuonna 1935 esittelemä kirurginen menetelmä, lobotomia. Myöhemmin huonon maineen
saanut lobotomia toi aikanaan toivoa sairaaloissa olevien pitkäaikaispotilaiden hoitoon (Conrad & Schneider 1981, 55; Vataja 1996, 5).
Psykoaktiivinen lääkehoito alkoi vakiintua osaksi mielisairaalahoitoa
1950-luvulla (Hautamäki ym. 2011, 70), ja sitä pidetään yhtenä psykiatrian
vallankumouksista (Conrad & Schneider 1981, 60–61). Lääkehoidon
kehittymisen nähdään lisänneen humaaniutta, vähentäneen yksilön vastuuta sairastamisesta (Conrad & Schneider 1981, 246–248; Shorter 2005,
380–381), syrjäyttäneen somaattiset hoitomuodot sähköhoitoa lukuun ottamatta (Vataja 1996, 28; Pietikäinen 2013, 302), mahdollistaneen laitoshoidon purkamisen sekä avohoidon lisääntymisen ja vakiintumisen
(Achté 1999; 18-19; Hautamäki ym. 2011, 70). Se toi toivoa kroonikkopotilaiden hoitoon, ja lääkehoidon uskottiin jopa parantavan psyykkisiä
sairauksia (Hautamäki ym. 2011, 70; Pietikäinen 2013, 279, 282).
Psyykenlääkkeet ovat edelleenkin kiinteä osa psykiatrista hoitoa. Lääkehoitoa pidetään tehokkaana hoitomuotona, joka auttaa selviämään pahimman yli (Savukoski 2008, 140) ja palaamaan takaisin arkielämään (Conrad
& Schneider 1981, 56). Toisaalta sen tehokkuutta ja parantavaa vaikutusta
kyseenalaistetaan sekä kritisoidaan. Kysytään esimerkiksi, mikä on psykoosilääkkeiden pitkäaikaishyöty, jos ne tutkimusten mukaan lisäävät sairauden
uusiutumisen todennäköisyyttä (Pietikäinen 2013, 296–299). Oliver Sacks
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taas toteaa, että psykoosilääkkeet voivat vaikuttaa skitsofrenian positiivisiin oireisiin, kuten harhaluuloihin ja hallusinaatioihin, mutta ne eivät vähennä negatiivisia oireita eli passiivisuutta, apatiaa, aloitekyvyttömyyttä
tai sosiaalista eristäytymistä. Hänen mukaansa ongelmana on, että lääkkeet
vähentävät yksilön elinvoimaa ja näin vain vahvistavat apaattisuutta.
(Sacks 2009, 50.)
Lääkehoidon negatiivisena puolena pidetään lääkeriippuvuutta (Savukoski 2008, 140) ja sen kustannuksia. Erityisesti masennuksen hoidossa
ongelmana on reseptien uusiminen lyhyellä lääkärikäynnillä tai jopa ilman
vastaanottokäyntiä, jolloin lääkityksen tarpeellisuuden tai sen haittojen
pohtiminen jää liian vähäiseksi. (Enäkoski 2002, 175.) Lääkehoitoa kritisoidaan myös siitä, etteivät uusien lääkkeiden kehittäjät pohdi, onko hoidettavaa sairautta edes olemassa. Kemialliset lääkeaineet vaikuttavat keskushermostoon, mutta potilaalle on oleellista se, millaisia muutoksia ne saavat
aikaan tai hoitavatko lääkkeet sairastuneet aivot kuntoon. (Puhakainen 1998,
49; Enäkoski 2002.) Lauri Rauhalan mukaan ei pitäisi edes puhua psyyken
lääkkeistä, koska psyyken lääkitseminen ei ole mahdollista. Hänen mukaansa vain hermostoa ja kehoa voi hoitaa lääkkeillä. (Rauhala 1998, 124.)
Lääkehoitoon kohdistetusta kritiikistä huolimatta suurin osa kuntoutujista (80 %) on tyytyväinen lääkitykseensä ja pitää sitä itselleen sopivana.
Hoitomyönteisyyttä vähentää erityisesti sivuvaikutusten pelko (Mielenterveysbarometri 2011, 4–5; Enäkoski 2002, 175), joskin pelot osoittautuvat usein aiheettomiksi (Mielenterveysbarometri 2011). Ammattiauttajien
käsitykset psyykenlääkkeistä, lääkityksen tarpeellisuudesta ja kohdentumisesta vaihtelevat ammattikunnittain. Esimerkiksi psykiatrit suhtautuvat masennuksen lääkehoitoon myönteisemmin kuin psykologit (Mielenterveys
barometri 2011; Mielenterveysbarometrin yhteenveto 2011, 4–5).
Dialogissa käsittelimme lääkehoitoa melko lyhyesti. Kokemuksissani
näkyvät lääkehoidon merkitykseen uskominen (vrt. Enäkoski 2002, 161),
ylilääkinnän, sivuvaikutusten, liiallisen lääkityksen ja oikean lääkkeen
löytymisen merkitys sekä lopulta lääkehoidon tarpeettomuus (vrt. Pietikäinen 2013, 299–303).
Susanna: Mitä ajattelet lääkityksestä tässä vaiheessa [vuonna 2008]?
Oliko lääkitys ainut keino päästä eteenpäin ja miten oikeaa lääkitystä
haettiin?
Päivi: Kuntoutumiseeni vaikutti se, että sopivan lääkityksen löytyminen
vei aikaa. Ensin piti löytää oikeat lääkkeet ja sen jälkeen oikea annostus.
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Muistaakseni kokeilin yli kymmentä valmistetta ennen kuin sopiva yhdistelmä löytyi. Myöhemmin annostuksia ja lääkkeitä voitiin vähentää,
jolloin sivuvaikutukset vähenivät.
Osastohoidon alkuvaiheessa lääkitys tuntui liian voimakkaalta ja
sivuvaikutukset hankalilta. Oli lihaskramppeja, maidon eritystä, näköhäiriöitä, nenän tukkoisuutta, väsymystä, levottomuutta, aurinkoihottumaa, sietämätöntä kutinaa, puhevaikeuksia ja voimakasta syljeneritystä. Sivuvaikutusten takia pelkäsin tiettyjä lääkkeitä ja lääkkeiden
yhteisvaikutuksesta jouduin lähes myrkytystilaan. En pysynyt jaloillani
ja silmissä musteni. Vointini ja oloni olivat huonot, enkä tietenkään
tiennyt miksi. Puhelimitse saatu tieto lääkäriltä ja ohjeet toisen lääkkeen lopettamisesta ja toisen annostuksen vähentämisestä auttoivat,
mutta toivat huolen selviämisestä ja sairauden pahenemisesta.
Tällä hetkellä minulla on masennuslääkitys ja psykoosin suojalääkitys ja koen lääkityksen tukevan tervehtymistäni ja elämääni. Sivuvaikutuksiakaan ei ole.
Lääkitykseni lopetettiin vuosien 2010–2011 aikana. Kertoessani tästä,
joudun miettimään, saako tarinani jonkun lopettamaan tarvitsemansa lääkityksen vastoin lääkärin ohjeita. Painotan, että lääkitykseni lopetettiin
lääkärin valvonnassa ja perustellusti. Kokemukseni mukaan lääkehoito on
usein tarpeellista ja jopa välttämätöntä, mutta siihen tulisi liittää sosiaalinen tuki tai psykoterapia (Pietikäinen 2013, 302).
Hoitokulttuurin muutos

Ajan kuluessa mielenterveyskuntoutujien sosiaalinen asema, hoitokulttuuri, työmenetelmät, arvot ja yhteiskunta ovat muuttuneet, aivan kuten potilaiden taustat ja elämäntilanteetkin (Nikkonen 1994). Kuntoutujien sosiaalista asemaa ovat parantaneet vammaislakien ja -säädösten soveltaminen
mielenterveysongelmiin, potilas- ja omaisjärjestöjen syntyminen, Fountain
House ja suomalainen Klubitalo-liike, Italian suuri mielisairaalareformi,
sairaalapaikkojen määrän vähentäminen Suomessa 1990-luvun alkupuolella
sekä siihen liittyvä avohoidon ja palveluasumisen lisääntyminen, sairaalahoitojaksojen lyhentyminen sekä B-mielisairaalaverkoston lakkauttaminen
(Särkelä ym. 1995, 4; Salo 1996; Peltovuori & Taipale 2005, iv–v; Pirkola &
Sohlman 2005, 16; Nevalainen 2010, 92–93; Hämäläinen & Metteri 2011, 113).
Ajattelutapojen muutosten ja hoitojärjestelmän kehittymisen monitulkintaisuudesta kertoo kuitenkin se, että B-mielisairaalaverkoston lakkauttamisesta
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ja sairaalahoitoaikojen lyhenemisestä huolimatta keskustellaan siitä, elääkö osa mielenterveyskuntoutujista edelleen laitoksissa. Monen asumis
palveluyksikön olosuhteet näyttävät täyttävän laitoshoidon tunnusmerkit.
(Campbell 1996, 220; Ojanen & Sariola 1996, 99; Salo & Kallinen 2007,
325.) Eikä laitoshoidon purkaminenkaan aina tarkoita, että ihmisten tilanne tai elämänlaatu paranisivat. Puhutaan kadulla elävistä ”avohoidossa”
olevista asunnottomista potilaista (“sidewalk psychotics”). (Sacks 2009,
50.) Oikeastaan samankaltainen tilanne oli 1900-luvun alun Suomessa,
jolloin mielisairaaloiden tilanpuute jätti monet ilman hoitoa. Seurauksena
oli usein itsemurha tai vankilatuomio rikoksesta. (Pesonen 1980, 35, 506.)
Itsekin olen tunnistanut jäänteitä perinteisestä hoitokulttuurista. Esimerkiksi 1940- ja 1950-lukujen sairaalakulttuurin autoritaarisuutta, kurinalaisuutta, hierakkisuutta, hoitajien ”suopeaa ystävällisyyttä” ja alentuvuutta
(Alasuutari 1996, 131–132) oli nähtävissä vielä 1990-luvun lopun sairaalaja avohoidossa.
Hoitokulttuurin muutokset näkyivät 1980-luvulla, jolloin yksilöllisyyden, vapauden ja yksityisyyden arvot alkoivat vaikuttaa. Osa hoitajista
halusi uudistaa hoitomenetelmiä, esimerkiksi vahvistaa potilaiden osallistumismahdollisuuksia, osa halusi pysyä entisissä työtavoissa. Joka tapauksessa hoidon tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus lisääntyivät. Myös
työkulttuuri muuttui. Tasa-arvoisesta, kaikki tekevät kaikkea -kulttuurista
siirryttiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella muodostettuun työnjakoon. (Nikkonen 1994, 15.) Elettiin sosiaalivaltion kehittymisen aikakautta, jossa oli keskeistä asiantuntija–asiakassuhteen vahvistuminen,
ammattiryhmien erikoistuminen ja professionaalistuminen (Rinne & Jauhiainen 1988, 1, 6–7).
Professionaalistumiselle on ominaista tiedon merkityksen korostaminen, vaatimus tietyn tasoisesta ammatillisesta koulutuksesta, ammattieettinen normisto, vastuu, autonomia sekä yhteiskunnan kannalta välttämättömän palvelutehtävän hoitaminen. Vahvalla professiolla, kuten lääkäreillä,
on yksinoikeus asiantuntijuuteen. (Rinne & Jauhiainen 1988, 1, 7; Matthies
1994, 29–31; Kokko 2004, 49–50.) Potilaan tai asiakkaan kannalta tämä
tarkoittaa sitä, että ammattiauttaja tai palvelujärjestelmä määrittelee ongelman ja tarjoaa ratkaisun. Kuntoutuminen määrittyy paranemiseksi tai
oireiden lievenemiseksi niin, että ne mahtuvat normaalin vaihteluun. Beate
Schrank ja Mike Slade (2007, 321; vrt. Davidson ym. 2005, 178) kutsuvat
tämänkaltaista toipumisajattelua palvelujärjestelmäperusteiseksi. Kielteinen seuraus tästä on se, että potilas voi menettää luottamuksen omiin kykyihinsä ja jättäytyä asiantuntijoiden hoidettavaksi.
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[J]os kuntoutuja on pitänyt itseään potilaana ja on tottunut tekemään
niin kuin hoitajat sanovat, voi situaation muutos itsenäiseksi ihmiseksi
olla vaikea ja jopa mahdoton. Tähän tarvittaisiinkin tukea. Mielestäni
yksi kurssin [kokemusarvioijakoulutus] voima on juuri ihmisten situaation muuttaminen. (Kirje Susanna Hyvärille 17.12.2007.)
Toipumista on mahdollista tarkastella myös palvelun käyttäjien näkö
kulmasta (Schrank & Slade 2007, 321), jolloin puhutaan niin sanotusta
recovery-ajattelusta. Kuntoutumisella ei tarkoiteta oireettomuutta, vaan
yksilön kykyä ja oikeutta elää tyydyttävää, mielekästä ja merkityksellistä
elämää oireista, sairaudesta tai vammasta huolimatta. Keskeistä on toivo,
usko toipumiseen, asioiden muuttumiseen paremmiksi, mahdollisuuksien
näkeminen, tarkoituksen löytyminen, itsemääräämisoikeuden ja elämänhallinnan korostaminen, merkitykselliset roolit, työ ja ihmissuhteet sekä
itsekunnioituksen ja -arvostuksen kehittyminen. (Jacobson & Greenley
2001, 482–484; Davidson ym. 2005, 177, 183–200; Shrank & Slade 2007,
322–323; Shepherd ym. 2008.)
Ajattelutavan mukaan kuntoutujilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla sekä mahdollisuus hallita elämäänsä. Kuntoutumisessa tärkeitä tekijöitä ovat vastuu, riippumattomuus, voimaantuminen,
autonomia, toimijuuden vahvistuminen, ongelmien kanssa selviäminen,
selviytymiskeinojen löytäminen, stigmasta selviytyminen, hengellisyys ja
yhteys toisiin ihmisiin. Oleellista on uuden identiteetin luominen, mikä
tapahtuu hyväksymällä sairaus, suremalla menetyksiä, ymmärtämällä
omia kokemuksia ja toteamalla, että sairaus on vain osa itseä, eikä minuus
määrity sen kautta. (Jacobson & Greenley 2001, 482–484; Davidson ym.
2005, 177, 183–200; Shrank & Slade 2007, 322–323; Shepherd ym. 2008.)

8.2 Psykiatriakritiikki
Poikkeavan käyttäytymisen lääketieteellistymistä, lääkehoitoa ja psykiatrian hoitomenetelmiä on kritisoitu kärkevästi antipsykiatrisessa liikeessä.
Sen syntyyn vaikuttivat vahvasti 1960-luvun yhteiskunnallinen ilmapiiri ja
epäluulo lääketieteen auktoriteetteja kohtaan (Shorter 2005, 321–325).
David Cooper käytti termiä ensimmäisen kerran vuonna 1967 teoksessaan
Psychiatry and Anti-Psychiatry.
Antipsykiatrisen ajattelutavan mukaan psyykkiset sairaudet eivät ole
lääketieteellisiä, vaan yhteiskunnallisia, poliittisia ja oikeudellisia ongelmia.
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Poikkeava ja luova käyttäytyminen ”patologisoidaan.” (Shorter 2005, 321;
Pietikäinen 2013, 381–386.) Ajattelussa kritisoidaan sairaalainstituutiota
ja -hoitoa. Esimerkiksi Michael Foucault (1964/2006) väittää sairaaloiden
luoneen sairaudet ja Erving Goffmanin (1997, 115–135) mukaan potilaat
sosiaalistetaan psykiatrisessa hoidossa, jolloin he menettävät todellisen
minuutensa. Keskustelimme Susanna Hyvärin kanssa potilaan identiteetistä ja hoidon kielteisistä seurauksista. Vahvistiko hoito sairastamisen kokemusta ja potilaan roolia?
Susanna: Päätyminen psykiatriseksi sairaalapotilaaksi näyttäytyy tässä
sairastumisen toisena merkitystasona. Toisin sanoen itse hoidollinen
tilanne luo uuden todellisuuden, joka vahvistaa kokemusta sairastumisesta. Uusi identiteetti mielisairaalapotilaana alkaa kehkeytyä ja pyrkii
syrjäyttämään aikaisemmat roolit. Sairaalakierre ja pyöröovi kuvaavat
dynamiikkaa, jossa uutta sairaan identiteettiä luodaan.
Tulkitsen sisäistäneeni potilaan identiteetin, osaksi hoitojärjestelmästä
annettuna, osaksi sen itse muodostaneena. Kysymys oli siis laitostamisesta
ja laitostumisesta. Kokemani laitostuminen, sairaalahoitoon tottuminen ja
yritykseni käyttää sitä ongelmieni ratkaisijana vaikeuttivat kuntoutumista
ja minuuden rakentumista. Koin sairaalassa olemisen ristiriitaisena.
Minua vaivaavat ristiriitaiset tunteet.
Haluan täältä pois heti,
enkä kuitenkaan vielä.
(Päiväkirja 18.8.1994)
Potilaan identiteettiä rakensivat toimenpiteiden, tasapäistämisen, stereo
typioiden ja pakkointegraation kohteeksi joutuminen, mitä kuvasin luvussa
4.4 hoitosuhteen ongelmat. Potilaan kannalta antipsykiatrisessa kritiikissä
on mielestäni tärkeää sen kohdistuminen psykiatrian tieteellistymisestä
seuranneeseen lääkäri-potilassuhteiden muuttumiseen, välittämisen vähenemiseen, vastaanottokäyntien lyhenemiseen ja lääkehoidon korostumiseen (Shorter 2005, 320; vrt. Enäkoski 2002, 175).
Antipsykiatriassa kyseenalaistetaan ajatus lääketieteen moraalisesta
neutraaliudesta puhumalla lääketieteellisestä sosiaalisesta kontrollista. Se
tarkoittaa poikkeavan ajattelun politisoimista, jolloin toisin ajatteleva voidaan sulkea mielisairaalaan. Lääketieteellistä sosiaalista kontrollia on myös
lääkehoidon, ohjauksen, neuvonnan tai tiedottamisen avulla toteutettava
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valvonta, jolla varmistetaan sosiaalisten normien noudattaminen. Tällaista
kontrollia pidetään ongelmallisena, koska se on joustavampaa ja tehokkaampaa kuin juridinen kontrolli sekä piiloutuu neutraaliin tieteellisyyteen
ja asiantuntijuuteen. (Conrad & Schneider 1981, 1–5, 241–242, 248–250;
Pietikäinen 2013, 343–352.)
Samankaltaista kritiikkiä vaikuttamisesta vallankäyttönä on esitetty nykykeskustelussa. Havaitsin kohdallani saman ilmiön, mitä Marianne Enäkoski
kuvaa väitöstutkimuksessaan. Hänen mukaansa potilas hyväksyy lääkityksen osaksi masennuksen hoitoa paremmin, jos hänet saadaan uskomaan
masennuksen biokemialliseen luonteeseen. Hoitavien tahojen selitykset
sairauden syistä näyttävät siis vaikuttavan jopa hoidon tuloksiin. Tämänkaltaisessa vaikuttamisessa on yksilön valinnanvapauteen ja vastuuseen
liittyviä eettisiä ongelmia. (Enäkoski 2002, 161.) Kysytään myös, onko oikein
tarjota lääkehoitoa, jos yksilö kokee keskeiseksi ongelmakseen työn tai
työttömyyden, ystävyyssuhteet tai yksinäisyyden, itsestä vieraantumisen,
kuoleman pelon tai tunteen elämän merkityksettömyydestä tai elämänhallinnan kadottamisesta (Puhakainen 1998, 49; Enäkoski 2002).
Viimeaikainen psykiatrian kritiikki ja keskustelu liittyy potilaana olemisen kokemukseen, sairauksien hoitoon ja psykiatrian paradigmoihin (Bracken
ym. 2012, 430–434; Kleinman 2012, 421–422; Morrison ym. 2012, 83–84),
kuten psykoosien lääkehoidon tehokkuuteen, merkitykseen ja sivuvaikutuksiin, lääkityksen tarjoamiseen ainoana hoitomuotona (Morrison ym. 2012,
83–84) sekä psykiatrian luonteeseen ”sovellettuna neurotieteenä” (Bracken
ym. 2012, 430–434). Kriittisen keskustelun yhtenä juonteena arvostellaan
yksilön vastuuttamista sairastumisesta ja toipumisesta sekä rakenteellisten
tekijöiden, yhteiskunnan vastuun, eriarvoisuuden ja köyhyyden unohtamista. Yksilön valinnan vapautta korostetaan, vaikka valinnan mahdollisuudet
olisivat todellisuudessa näennäisiä. (Conrad & Schneider 1981; Weich ym.
2001; Hudson 2005; STM 2007, 11–14; Ahponen 2009, 111–116.)
Asiakastyön kritiikki kohdistuu ammattiauttajien ja viranomaisten
asenteisiin sekä asiakkaalle tarjottavaan identiteettiin silloin kun heidän
määritelmänsä tilanteesta eivät kohtaa. Pahimmillaan työntekijä luokittelee
asiakkaan tämän menneisyyden tai sairauden perusteella ei-selviytyjäksi,
mikä voi toimia itseään toteuttavana ennusteena. (Kulmala 2004, 235.)
Talcott Parsons puhuu sairastamisesta oikeutettuna, mutta epätoivottuna tilana, johon liittyy velvoite parantua. Sairastuneen on hakeuduttava
pätevään hoitoon, noudatettava annettuja ohjeita ja toimittava yhteistyössä
ammattilaisten kanssa. (Parsons 1951, 437–438; 1964, 274–276; vrt. Bloch
1959/1995, 454.) Näin ollen virallinen terveydenhuollon instituutio kontrolloi
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yksilön oikeutta sairaan rooliin ja määrittelee paranemisen ajankohdan,
suunnan sekä tavan. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteeksi määrittyy yhtenäisen, järjellä, tietoisuudella ja toimintakyvyllä varustetun minuuden muodostuminen, kuten Stuart Hallin (1999, 21) kuvaamalla valistuksen subjektilla. Yksilön tulee kokea itsensä yhdeksi ja eheäksi (Pulkkinen 1998,
244). Potilaan tai kuntoutujan kannalta merkityksellistä on tavoitteiden
yhteneväisyys: sen, mitä kuntoutuja haluaa, tarvitsee, kokee ja tuntee olevansa, tulee vastata sitä, mitä hänelle tarjotaan ja mitä häneltä vaaditaan.
Valitettavasti hoito tuntui joskus siltä, kun nelikulmaista palaa olisi yritetty
tunkea väkisin pyöreän reiän läpi.
Asiakastyön tavoitteet ja normaaliuden määritelmät ovat usein ongelmallisessa yhteydessä aikaan, paikkaan (Juhila 2009, 55), auttamistyön
institutionaalisiin käytäntöihin (mt. 52), vallankäyttöön sekä työntekijän
arvoihin ja persoonallisuuteen (Rauhala 2005, 180). Vallankäytön ja institutionaalisten rakenteiden yhteys psykiatriseen hoitoon näkyy Michael
Foucaultin ajattelussa (vrt. Juhila 2009, 52). Foucault pitää psykiatrisia
sairaaloita instituutioina, jotka objektivoimalla ohjaavat ihmisiä tietynlaisiin rooleihin, ajattelutapoihin ja käyttäytymiseen eli omaksumaan tietyntyyppisen subjektiuden (Alhanen 2007, 22). Keskustelimme Susanna Hyvärin kanssa potilaan identiteetin muuttumisesta ja sen vaihtumisesta
kuntoutujan identiteettiin, mikä tapahtui hoidon ajattelutavan muuttuessa.
Pitkäaikaisosastolla omahoitaja antoi minulle vastuun kuntoutumisestani
ja samalla riippuvuuteni osastohoidosta väheni.
Susanna: Eettisen ja yksilöllisen vastuun herääminen murtaa potilas
identiteettiä ja riippuvuutta hoitojärjestelmästä. Myös [oma]hoitajan
valitsemat keinot jatkavat tätä ajatusta vastuusta.
Lääketiedeinstituutiota kritisoivassa keskustelussa kyseenalaistetaan perinteinen ammatillinen asiantuntijuus ja sen oikeutus. Puhutaan professionaalistumiselle vastakkaisesta kehityssuunnasta, deprofessionaalistumisesta sekä ei-ammatillisten voimavarojen vahvistumisesta (Kokko 2004,
54). Deprofessionaalistuminen tarkoittaa valtasuhteiden muuttumista
(Karvinen 1996, 37; Kokko 2004, 55), asiantuntijatiedon aseman heikkenemistä (Saarinen 2010, 26), tieteellisen varmuuden väistymistä, asiantuntijuuden luonteen ja ammatillisen työn perusteiden kyseenalaistumista
sekä reflektoivaa keskustelua yhteiskunnasta ja ammatillisuudesta.
Deprofessionaalistumiskehitys voidaan liittää yksilöllisyyden, vapauden, kilpailun, tehokkuuden ja palvelujen hinnan korostamiseen (Karvinen
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1996, 37), palvelun käyttäjien asemaa ja valinnanvapautta korostavan
konsumerismin kasvuun (Toiviainen 2007, 13–16), yksilön mahdollisuuteen löytää tietoa sairauksista, oireista, hoitomenetelmistä ja hyvinvoinnista sekä vaihtoehtolääketieteen mahdollisuuksiin (Kokko 2004, 54; Toiviainen 2007, 13, 18–21; Saarinen 2010, 26). Kehityksen seurauksena
mielenterveys
ongelmien ja niiden hoidon asiantuntijoiksi määritellään
sekä ammattilaiset että he, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveysongelmista ja niistä toipumisesta (Muurinaho 2000, 4). Ajattelutavan
muutos vaatii työntekijää luomaan uuden ja erilaisen suhteen ammatillisuuteen (Karvinen 1996, 15–17; Pohjola ym. 2015). Samalla muuttuu
asiakaan kokemuksen ja tiedon merkitys sekä hänen rooliansa ja asemaansa palvelujärjestelmässä (vrt. Pohjola ym. 2015). Deprofessionaalistumisen
keskustelu onkin samansuuntaista kuin kokemusasiantuntijaliikkeessä esitetty hoitojärjestelmän kritiikki (esim. Campbell 1996; Beresford 2003).
Esimerkiksi Peter Campbellin (2009, 114) mukaan kuntoutuja kykenee arvioimaan hoitokäytäntöjen sopivuutta ja soveltuvuutta itselleen.
Ammattilaisilla voi olla ammatistaan huolimatta erilaiset situaatiot.
Yksi hoitajista näkee olevansa potilaiden tai kuntoutujien yläpuolella ja
käyttää valtaansa negatiivisesti. Toinen taas määrittelee itsensä yhteistyökumppaniksi, jolloin hänen situaationsa muodostuu aivan toisen
laiseksi. Mielestäni kuntoutuminen edellyttää työntekijältä situaatiota,
jonka avulla voi muodostua minä – sinä -suhde. Työntekijöiden olisi
kuunneltava kuntoutujaa, sillä kuntoutuja tietää paremmin mitä hän
tarvitsee. (Kirje Susanna Hyvärille 17.12.2007.)
Medikalisaatio

Kriittisessä keskustelussa puhutaan paljon medikalisaatiosta. Se on alun
perin Irving Zolan (1978) käsite, jolla hän tarkoitti lääketieteen valtaa yhteiskunnassa. Zola väittää, että lääketieteestä on tullut samantyyppinen sosiaalisen kontrollin instituutio kuin uskonnosta ja lainsäädännöstä. Lääketiede
on uusi totuuden säilytyspaikka, jossa moraalisesti neutraalina ja objektiivisena pitämämme asiantuntijat tekevät absoluuttisia ja usein lopullisia
päätöksiä terveyden nimissä. (Zola 1978, 254.)
Yksilön kannalta merkittävää on medikalisaatioilmiön laajeneminen.
Se näkyy käsitteen laajenemisessa tarkoittamaan ylidiagnosoimista, normaaliuden rajojen kiristymistä, terveyden kaupittelemista eräänlaisena super
arvona (Pietikäinen 2013, 393–399), poikkeavan käyttäytymisen määritte182

lemistä lääketieteelliseksi ongelmaksi ja sairaudeksi sekä sen syiden
etsimistä yksilöllisistä, fysiologista, elimellisistä tai psyykkisistä tekijöistä
(Conrad & Schneider 1981). Medikalisoitumiseen liittyvä lääketiedeinstituution kasvaminen, lääketieteen vallan laajeneminen sekä erilaisten elämäntapahtumien lääketieteellistäminen (Tuomainen ym. 1999, 15) on seurausta lääketieteen ammattilaisten monopolista kaikkeen, mikä määritellään
sairaudeksi tai hoidoksi. Potilaan kannalta ongelmallista on yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tekijöiden unohtaminen. Ongelmien syitä etsitään yksilöstä ja yritetään muuttaa häntä, vaikka todellisuudessa tarvittaisiin yhteiskunnallisia muutoksia. (Conrad & Schneider 1981.)
Esa Sariola ja Markku Ojanen toteavat, ettei kaikkea kärsimystä, kipua,
ahdistusta, tuskaa, pahaa oloa ja normien rikkomista ole järkevää määritellä lääketieteellisiksi ongelmiksi. Heidän mielestään ei ole mielekästä hyväksyä tulkintoja, joiden mukaan kaikki ovat jossain määrin neuroottisia
(Freud), mielisairaita (Menninger) tai sairaita (Jahoda). Sairauskäsitteen
laajentaminen johtaa mahdottomaan tilanteeseen, jolloin lähes kaikki elämään kuuluvat vaikeat asiat hoidettaisiin sairauksina tai mielenterveys
ongelmina. (Sariola & Ojanen 2000, 98–99.) Keskustelimme dialogissa
arjen ongelmien ja sairauden välisestä rajasta.
Lopulta kuntoutumisen jossain vaiheessa minä ja hoitajani huomasimme,
että ongelmani olivat alkaneet muistuttaa tavallisten ihmisten tavallisia
ongelmia. On muistettava, että arkeen kuuluu ongelmia, ahdistusta ja
alakuloisuutta, kaikki vaikealta tuntuvat tuntemukset ja kokemukset
eivät ole sairautta. (Dialogi 2008.)
Nykykeskustelussa pohditaan myös sitä, milloin jonkin oire on normaali
reaktio tiettyyn elämäntilanteeseen ja milloin kysymys on sairaudesta.
Kuinka kauan ja millä tavalla saa esimerkiksi surra ennen kuin suru muuttuu sairaudeksi? Tai kuten kohdallani: milloin kriisistäni ja väsymyksestäni tuli sairaus? Pohdimme dialogissa rajanvetoa ”normaalin” väsymyksen
ja psyykkisen sairauden välillä, jota käytiin tilanteessa jolloin joudun ensimmäistä kertaa sairaalahoitoon.
Susanna: Sairastumisen tarinan näkökulmasta juuri tuo kohta, jossa
normaalin piiriin kuuluva epänormaalius (väsymys) tulkintakehyksenä
murtuu ja epänormaalisuudesta tulee normaalitila. Tarkoitan tällä sitä,
että tuntemasi väsymys asetetaan uuteen merkitysyhteyteen kuin kriisitilannetulkinnassa ja tästä seuraa sitten paljon muita sairastamistarinan
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kannalta olennaisia seikkoja. Onko tässä kohta, jossa kriisiytyneen tilanteen jälkeen aletaan siirtyä ajatukseen psyykkisen sairastumisen
”syntymisestä”. Olisiko tilannetta voinut tulkinta toisin? Ketkä olivat
keskeiset henkilöt tulkinnan muuttumisessa?
Päivi: Koen sairaalaan joutumisen pisteenä, jolloin avohuollon tuki
toimet osoittautuivat riittämättömiksi ja minusta tuli sairas ja potilas.
Olin saanut kriisihoitoa mielenterveystoimistossa ja olin asiakkaana
työvoimatoimistossa, jossa minulle yritettiin etsiä sopivaa työ- tai koulutuspaikkaa. Koin, että minua yritettiin todella auttaa selviämään
tästä kriisistä. Lopulta osoittautui, ettei kriisi ollutkaan kriisi, vaan
psyykkinen sairaus. Ongelman tulkinta muuttui. Minusta tuli potilas,
jolle lääkärit antoivat diagnooseja.
Medikalisaation etenemisen syinä ovat sen hyödyt. Esimerkiksi diagnoosi
antaa kärsimykselle oikeutuksen ja mahdollistaa käytännössä sairaus
loman tai hoidon saamisen, mutta myös passiivisuuden ja hoidettavaksi
jättäytymisen (Pietikäinen 2013, 397–398; vrt. Valkonen 2007, 234, 256).
Medikalisaatiokritiikki tuntuu joskus liioitellulta, mutta se on nostanut
esiin tärkeän ja vaikean kysymyksen sairaus- ja terveyskäsitteiden soveltamisen, asiantuntijatiedon sekä terveydenhuollon instituutioiden toiminnan
tarkoitetuista ja tarkoittamattomista seurauksista (Lahelma 2003, 1867).

8.3 Palvelujärjestelmä
Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen nykytila on herättänyt keskustelua
ja huolta. Puhutaan hyvinvointivaltion alasajosta, palvelujärjestelmän
rapautumisesta ja resurssipulasta sekä kysytään, oikeutetaanko asiakas
lähtöisyyden ja yksilön vastuun korostamisella todellisuudessa heitteillejättöä. Tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta oleellista on tarkastella palvelujärjestelmän rakenteen ja ominaisuuksien sekä institutionaalisten
käytäntöjen vaikutuksia asiakkaan kokemukseen, rooliin ja identiteettiin.
Tämänkaltaisia piirteitä ovat suomalaisen palvelujärjestelmän pirstaleisuus
ja hajanaisuus, moniammatillisuus sekä lainsäädännön ja julkisen hallinnon merkitys (Lehenkari 2003, 19; Murto 2006, 135).
Institutionaalisiin käytäntöihin liittyy keskustelu vallankäytöstä, palvelun
käyttäjien roolista sekä asiakkaasta hoidon objektina tai subjektina (esim.
Beresford 2003; Törrönen 2005). Nykyisin asiakkaita pidetään ennemmin
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subjektina kuin objektina, mutta tästä huolimatta hierarkkisen sairaala
järjestelmän ja hoidon kohteena olemisen kokemus on todellisuutta. Esimerkiksi Kimmo Simonen (2011, 13) kuvaa kokemustaan syöpää sairastavana.
Harvinaisen nopeasti minulle selvisi, että olin asiakkaana organisaatiokulttuurissa, jossa minulle oli varattu tarkoin rajatun objektin rooli.
Tehtävät oli jaettu tayloristiseen perinteeseen nojaten omiin osaamissiiloihin, ja johtamisjärjestelmä oli rakennettu ikiaikaisen sotaväen
hierarkiaperinteen varaan. Kiteytettynä osaaminen henkilöityi ihmisiin,
ei esimerkiksi prosesseihin. Olemassa olevat prosessit oli rakennettu
tuotantolähtöisesti, ei asiakaslähtöisesti. – – Olinko minä olemassa
heitä varten vai he minua varten? En ollut kohdannut organisaatiota,
jossa asiakas laitetaan odottamaan tunteja hetkeä, jolloin organisaation edustaja ehtii nähdä hänet. (Simonen 2011, 13.)
Edellisen lainauksen kanssa ristiriitaiselta, mutta ihanteelliselta työtavan
kuvaukselta kuulostaa Heikki Ikäheimon luonnehdinta sosiaalityöstä rakkauden, kunnioituksen, vastavuoroisen välittämisen ja yhteistoiminnallisen arvostamisen luojana ja edistäjänä. Tavoitteena on, että asiakkaiden
kokemus kunnioitetuiksi ja arvostetuiksi tulemisesta lisäisi heidän psyykkisiä voimavarojaan ja muuttaisi vastaavasti heidän asennettaan sekä suhtautumistaan toisiin. Sosiaalityö tarkoittaa sosiaalisuuden edistämistä sekä
sosiaalisten ongelmien ehkäisemistä, vähentämistä tai poistamista. (Ikäheimo 2008, 25.) Vastaavasti Simosen kuvaamiin positiivisiin hoitokokemuksiin liittyy työntekijän empaattinen asenne ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä sääntöjen ja rajojen ylittäminen tai ohittaminen.
Toki diagnoosi- ja hoitovaiheisiin on mahtunut paljon hyviäkin asioita.
Ne ovat kuitenkin useimmiten yksittäisiin empaattisiin osaajiin henkilöityneitä kokemuksia, joissa joku hoitava henkilö on asettunut systeemin hänelle asettamien rajojen yli parantaakseen minun kokemustani.
(Simonen 2011, 14.)
Asiakkuuteen ja asiakkaan rooliin kuuluu erilaisia ristiriitoja. Palvelun
saaminen voi edellyttää aktiivisuutta ja organisaation asettamiin velvoitteisiin vastaamista, mutta samalla asiakkaan rooli voi jäädä passiiviseksi
(Eräsaari 1995b, 185–293; Kulmala ym. 2006, 136–137). Käsittelin luvussa 7.2 osallisuus ja osallistuminen ongelmaa, joka syntyy siitä, kun
asiakkaan aktiivisuus ja subjektius on ristiriidassa työkäytäntöjen kanssa.
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Aktiivista asiakasta pidetäänkin vaativana ja hankalana (Hänninen & Valkonen 2000, 150; Kokko 2003, 27–28; Juhila 2009, 47).
Palvelujärjestelmämme hajanaisuudesta johtuen asiakas voi myös joutua asioimaan useassa virastossa, laitoksessa tai organisaatiossa, mikä asettaa
hänet hyvinkin erilaisiin rooleihin ja tehtäviin (Karjalainen 1996; Kokko
2003). Olen konkretisoinut tätä omaa palveluverkostoani kuvaavalla kuvalla 6. Se kuvaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän
rakennetta asiakkaan näkökulmasta. Kuva konkretisoi vaikeutta löytää
oikea hoito- tai kuntoutuspaikka tai tarpeenmukaiset palvelut erityisesti
oikeaan aikaan.
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Minulle palveluverkostossa eteneminen tarkoitti useiden, jopa satojen
eri ammattilaisten tapaamista, oman tarinan kertomista lukemattomia kertoja sekä kaiken aloittamista alusta aina uuden työntekijän kanssa. Yleisemmin tämä voi vaikeuttaa hoitoon motivoitumista, siihen sitoutumista
sekä kokonaisvaltaista hoitoa ja kohtaamista. Voidaan puhua moniasiakkuudesta, hoidon ja kuntoutuksen hajoamisesta sekä jatkuvuuden puuttumisesta. Lisäksi yksiköiden ja työntekijöiden toimintaideologiat vaihtelevat, mikä voi vaikeuttaa kuntoutumista tai positiivisesta näkökulmasta ne
voivat täydentää toisiaan.
Palvelun käyttäjille pirstaleisen järjestelmän seuraus on usein niin sanottu pallottelu tai luukuttaminen, paikasta toiseen siirteleminen, poiskäännyttäminen sekä vaikeus löytää oikea hoitopaikka ja saada hoitoa.
Moni syrjäytynyt kokee tulevansa käännytetyiksi jo ovelta, koska ei osaa
ottaa oikeaa jonotusnumeroa tai kertoa tilanteestaan tiivistetysti oikealla
luukulla. Negatiiviset kokemukset hoitoon hakeutumisesta voivat vaikeuttaa myöhempää hoitoon motivoitumista. (Männistö 2012, 130.)
Järjestelmän sektoroitumisen aiheuttamat ongelmat korostuvat, jos asiakas on niin sanotusti moniongelmainen. Käytän ilmiöstä mieluummin käsitettä moniasiakkuus. Tällöin on ensinnäkin vaikea löytää tahoa, joka ottaisi vastuun hoidon tai kuntoutuksen kokonaisuudesta. (Engeström 2004,
74.) Toiseksi eri organisaatioissa voi olla ristiriitaisia käsityksiä esimerkiksi
kuntoutuksen tavoitteista ja mahdollisuuksista tai tehtävien jaosta (Järvikoski & Härkäpää 2000, 4). Työntekijät eivät myöskään aina tunne koko
järjestelmää eivätkä tiedä toistensa toimintatavoista ja mahdollisuuksista
auttaa. Siirtelyn lisäksi tästä voi seurata sinänsä hyvien ja periaatteessa
toimivien, mutta käytännössä epärealististen suunnitelmien tekemistä sekä
pettymyksiä, kun ne eivät toteudukaan.
Koordinoinnin ja yhteistyön puuttuminen näkyy tilanteissa, jossa eri
toimipaikkojen työntekijät, esimerkiksi terveyskeskuksessa, yksityisellä
sektorilla, sairaalan osastoilla, työvoimatoimistossa, ammatinvalinnanohjauksessa, koulutussektorilla, kuntoutustutkimuksessa, psykoterapiassa,
kriisikeskuksessa, psykiatrian poliklinikalla ja Kelassa, toimivat tavallisten käytäntöjen mukaan tehden suunnitelmia, diagnooseja ja tutkimuksia.
Asiakas ei kuitenkaan tunne tulevansa kuulluksi missään eikä saa apua vaan
jää yksin. (Immonen & Kiikkala 2007, 58–83.) Sakari Hänninen (2007,
13) määrittelee tämänkaltaiset tapahtumat molemminpuolisen avuttomuuden kuvauksiksi. Voikin kysyä, voitaisiinko uusavuttomiksi kutsua joskus
myös viranomaisia tai instituutioita, eikä vain vaikeassa tilanteessa eläviä
ihmisiä (Helne ym. 2004, 17).
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Viranomaisen tarjoama ja yksilön toivoma apu eivät myöskään aina kohtaa. Asiakas hakee asuntoa, mutta hänet lähetetään päihdehoitoon (Männistö 2012, 128). Omalla kohdallani tavoitteet erosivat 2000-luvun alkussa,
jolloin suunnittelin jatko-opintoja, mutta sairaalassa minulle tarjottiin papiljottien pakkaamista ja yliopistolla runojen kirjoittamista (ks. luku 4).
Tämänkaltaiset tilanteet voidaan yhtäältä tulkita ammattilaisten kyvyttömyydeksi ymmärtää asiakasta ja hänen elämänsä kokonaisuutta (Määttä
2012, 70) tai todeta, ettei asiakas ota tarjottua apua vastaan (Immonen &
Kiikkala 2007, 74; Männistö 2012, 128).
Voi epäillä, etteivät kokonaisuuden hallinnan ongelmat tulevaisuudessa
ainakaan vähene. Päinvastoin esimerkiksi itse- ja etähoidon lisääntyminen
tuo uusia haasteita. (Engeström 2004, 74.) Helposti käy niin, ettei missään
oteta kokonaisvastuuta hoidosta, hoitoverkostosta ja toimenpiteiden yhteensovittamisesta (Saaren-Seppälä 2006, 311, 315–316). Tämä tunnistetaan
sosiaalityön suureksi haasteeksi. Sosiaalityöhän määritellään juuri asiakkaan ja hänen lähellään olevien ihmisten sekä toimijoiden, kuten perheen ja
viranomaisten, kanssa tehtäväksi yhteistyöksi (Rostila 2001, 15).
Sosiaalityön yksi työmuodoista on yksilökohtainen palveluohjaus. Palvelu
ohjauksella on mahdollista vastata ongelmaan, joka johtuu siitä, ettei yksilö
osaa hakea oikeanlaista apua, koska ei tunne palvelujärjestelmää (Määttä 2012,
70). Palveluohjauksessa arvioidaan asiakkaan kokonaistilanne, laaditaan kuntoutussuunnitelma, etsitään palvelut ja maksaja, seurataan ja arvioidaan tilannetta sekä edistetään asiakkaan asioita kokonaisvaltaisesti (Järvikoski & Härkäpää 2000, 3; Hyttinen 2001, 1, 11; Nouko-Juvonen 2001, 44–45).
Rakenteet, kiire, puuttuvat tai vähäiset valtuudet ja resurssit sekä työpaikan
toimintamallit aiheuttavat ongelmia myös työntekijöille. Heillä ei ole aina mahdollisuutta vastata asiakkaan tarpeisiin, vaikuttaa työn sisältöön eikä hoitaa
asioita joustavasti. Esimerkiksi jos päätösvalta ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta on ainoastaan johtavalla sosiaalityöntekijällä, sosiaalityöntekijän
työ ja ratkaisujen tekeminen hidastuvat. (Männistö 2012, 129, 135–136;
Störmberg-Jakka 2012, 148.) Asiakasvalikoituminenkin koetaan ongelmalliseksi. Se voi tarkoittaa jonoista johtuvaa asiakkaiden valikoitumista, avun
tarjoamisen ehtoja tai sitä, etteivät kriteerit hoitoon pääsemiselle täyty selkeästä avuntarpeesta huolimatta (Törrönen & Välipakka 2007, 31).
Palvelujärjestelmän kehittäminen

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sektoroitumisen ja
pirstaleisuuden juuret löytyvät sen kehitysvaiheista. 1970–1980-lukujen
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terveydenhuollossa työn kohteeksi määriteltiin yksittäinen ongelma ja tapahtumapaikaksi vastaanottokäynti. Jokaiselle ongelmalle löytyi oma
luukkunsa, joka kuului oman hallinnollisen sektorinsa alle. (Engeström
2004.) Keskussairaaloiden perustamisvaiheessa korostettiin ammattilaisuuden, osaamisen, ammatillisen ja erikoistuneen tiedon merkitystä sekä
niiden ja ongelmien ratkaisemisen keskittämistä tiettyyn paikkaan. Tästä
seurasi kuitenkin potilasvalikointia, asiakasjonoja, eri paikkoihin lähettämistä (Koivuniemi 2011, 11), palvelujen kasvottomuutta, pinnallisuutta ja
jatkuvuuden puuttumista (Engeström 2004, 72).
Ongelmia yritettiin ratkaista 1990-luvulla kehitetyllä terveyskeskusten
väestövastuumallilla, moniammatillisella tiimityöllä ja määrittelemällä
työn kohteeksi hoitosuhde (Engeström 2004, 73–74). Tästä huolimatta
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut järjestettiin
ja järjestetään edelleen omissa organisaatioissaan, joihin kuuluu vielä erilaisia tiimejä ja tulosyksiköitä. Tälläinen järjestelmän hajanaisuus
vaikeuttaa hoidon jatkuvuuden turvaamista, tiedon kulkua ja jakaa
hoitovastuun sekä hoidon eri yksiköihin. (Järvikoski & Härkäpää 2000, 4;
Murto 2006, 135; Saaren-Seppälä 2004; 2006, 311, 315–316.)
Vastauksia on etsitty erilaisissa kehittämishankkeissa ja muuttamalla
toiminta- sekä ajattelutapoja. Esimerkiksi Helsingin kaupungin yhdistetyn
sosiaali- ja terveysviraston motto on ”tulit juuri oikeaan paikkaan” (Helsinki 2013). Helsingissä on myös ollut vuodesta 2009 alkaen sosiaalialan
koulutuksen saaneita kadulle jalkautuneita lähityöntekijöitä. Heidän tehtäviinsä kuuluu palveluneuvonta, asiakkaiden saattaminen palvelujen pariin,
havaittuihin häiriöihin puuttuminen sosiaalityön keinoin sekä tiedonvälitys
kuntalaisilta viranomaisille ja päinvastoin. Käytännössä työaikaa käytetään eniten asunnottomuudesta, päihdeongelmista tai palvelujen tavoittamattomissa olevien henkilöiden kohtaamiseen. Lähityössä on mahdollista
nähdä arkielämää lähempänä kuin toimistossa työskenneltäessä. Kun kohtaamisia, kohtaamisten ajankohtaa tai paikkaa ei ole suunniteltu, asiakkaan
vointi on juuri sellainen kuin se sinä hetkenä ja siinä tilanteessa on. Näin
lähityöntekijöiden voi olla helpompi ymmärtää asiakkaan elämäntilannetta. (Männistö 2012, 125–126.)
Yksi työn sisällön kehittämisen menetelmistä on amerikkalaisen liikkeenjohdon tutkijoiden Bart Victorin ja Andrew Boyntonin luoma yhteiskehittämisen malli. Se perustuu havaintoon siitä, että menestyvissä yrityksissä
hyödynnetään sitä, mitä työntekijät ovat oppineet työssään. Työtapoja muutetaan niin, että opittua hyödynnetään täysimääräisesti. (Victor & Boynton
1998, 1.) Yhteiskehittelyssä tieto ja työvälineet ovat dialogisia, mikä tarkoittaa
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jatkuvaa järjestelmien muokkaamista asiakkaan ja palvelun tuottajan välisenä yhteistyönä (Engeström 2004, 65, 81–82). Reijo Miettinen (2003)
tulkitsee yhteiskehittelyn tarkoittavan terveydenhuollossa sitä, että ammattilaiset ja potilaat kehittävät toimintatapoja yhdessä ja muuttavat toimintaansa pitkäjänteisesti saavuttaakseen yhteisen päämäärän (vrt. Enge
ström 2004, 65, 71–87).
Yrjö Engeström on hahmotellut mahdollisuudeksi ”neuvottelevaa solmu
työskentely -mallia”. Siinä palvelut verkostoidaan ja ketjutetaan paikan
päällä, tilanteiden mukaan neuvottelemalla sekä improvisoimalla yksilöllisiä
ratkaisuja. Neuvottelevassa solmutyöskentelyssä eri organisaatioiden työntekijät toimivat yhteistyössä riittävän kauan niin, ettei asiakas jää heitteille,
muttei myöskään joudu päällekkäisten toimenpiteiden kohteeksi. (Engeström
2004, 75; vrt. Saaren-Seppälä 2004, 162–163.) Sosiaalityössä taas pohditaan
asiakkaita osallistavien toimintatapojen mahdollisuuksia (Pohjola ym. 2015).
Tavoitteita ja menetelmiä toimintakäytäntöjen sekä organisaatioiden
uudistamiseksi ja kehittämiseksi siis on, mutta uudistusten on huomattu
törmäävän vastustukseen. Kehittämishankkeiden vaikutukset haihtuvat usein
heti niiden päätyttyä (Engeström 2004, 71.) Muutokset ja uudistukset kohtaavat vastarintaa ja vanhoista toimintavoista halutaan pitää kiinni (Enge
ström 2004; Virtanen 2010), etenkin silloin, kun muutoksia yritetään toteuttaa ulkoapäin (Kaplinsky 1995; ks. Engeström 2004, 71–72). Työntekijät
kokevat haastavaksi myös uudistusten toteuttamisen liiallisen vauhdin. He
eivät pysy mukana aina uudistuvien toimintatapojen käyttöön ottamisessa.
(Valtiontalouden tarkistusviraston tuloksellisuusraportti 2009, 131.)
Terveydenhuollon institutionaalisten rakenteiden muuttaminen on vaikeaa
myös siksi, että yksilöt ovat sitoutuneet ja liittyneet järjestelmään omien
etujensa kautta (Saarinen 2010, 24; vrt. Giddens 1984). Muutokset hoitokulttuurissa ja toimintavoissa eivät ole aina helppoja myöskään potilaille
tai asiakkaille. Laitostunut potilas voi haluta pysyä entisessä potilaan roolissaan. Hän voi kokea, että on hänen etujensa mukaista, että ammattiauttajat päättävät hoidosta (Kokko 2004, 80–81, 141). Pohdin tätä kysymystä
suhteessa omaan kuntoutumiseeni.
Sairaan ihmisen ja potilaan identiteetistä pitäisi pyrkiä pois, mutta
saako siihen riittävästi tukea? Onko kroonistuneelle potilaalle ja hänen
hoitajalleen helpompi vain ylläpitää sen hetkistä tilannetta? Toisaalta
muutokset pelottavat. Itse olin oppinut hyväksi potilaaksi. Osasin luovia hoidon ja kuntoutuksen viidakossa, joten palaaminen niin sanottuun
normaaliin elämään ei ollut helppoa. (Dialogi 2008.)
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Toiminnan ja työtapojen kehittämisen ongelmat liittyvät erityisesti terveydenhuoltojärjestelmän rakenteisiin ja niiden muuttamisen vaikeuteen. Juha V.
Virtanen (2010) toteaa väitöstutkimuksessaan, että terveydenhuoltojärjestelmän rakenteilla on kulttuurinen pohja, ja kulttuuri muuttuu hitaammin
kuin osaaminen sekä tekniikka. Näin muutosten toteuttamisen ongelmallisuutta voi selittää vanhojen käytäntöjen voimalla. Uudistusten jälkeen
vanhat käytännöt ja rakenteet jäävät elämään uusien alle. (Virtanen 2010,
81.) Lisäksi aikaisemmin tehdyt ratkaisut vaikuttavat uudistuksiin, vallitsee polkuriippuvuus (Saarinen 2010, 24).
Lainsäädännön, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistuksilla ei
myöskään aina saavuteta tavoitteita eivätkä ne välttämättä paranna asiakkaan
asemaa (Valtiontalouden tarkistusviraston tuloksellisuusraportti 2009, 129–
131). Esimerkiksi valtakunnallisilla, lainsäädännöllä toteutettavilla muutoksilla on ennalta arvaamattomia vaikutuksia, jotka voivat olla merkittävämpiä kuin tavoitteiden mukaiset vaikutukset (Engeström 2004, 71).
Tehtyjen organisaatiouudistusten ja uusien toimintakäytäntöjen onkin arvioitu heikentäneen mielenterveyspalvelujen saatavuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä sekä siirtäneen psykiatrista asiantuntemusta perustasolta erikoissairaanhoitoon (Valtiontalouden tarkistusviraston
tuloksellisuusraportti 2009, 129).
Heikki Ikäheimo käyttää käsitettä epäsosiaalinen innovaatio, jolla hän
tarkoittaa uudistuksia, joiden toteuttaminen vaikeuttaa palvelun käyttäjien
kohtaamista ja heidän kohtelemista kokonaisina persoonina kokonaisine
elämäntilanteineen. Epäsosiaalinen innovaatio on muutosehdotus tai toimenpide, joka kohdistuu sosiaalisiin suhteisiin tai yhteiskunnan institutionaalisiin
rakenteisiin, mutta joka todellisuudessa aiheuttaa sosiaalisuuden murenemista,
sosiaalisten suhteiden heikkenemistä tai korvautumista ei-sosiaalisilla suhteilla.
Sen seurauksena yksilöitä tarkastellaan pääasiassa esineellistetysti tai välineellistetysti negatiivisina tai positiivisina kustannusvaikutuksina tai haitta
vaikutusten eliminaatiotoimenpiteiden kohteena. Heidät ikään kuin esineellistetään kustannustekijöiksi ja suoritteiden kohteiksi. (Ikäheimo 2008, 19.)
Mielenterveystyön kehittämisen esteenä on pidetty kuntien heikentynyttä taloudellista tilannetta, joka on johtanut huonosti harkittuihin säästöihin. Toisaalta kysytään, onko ongelma enemmänkin päättäjien tai kuntien
ja kuntayhtymien asenteissa mielenterveysongelmia ja mielenterveys
ongelmaisia kohtaan. Kuvastavatko säästötarpeet ja -kohteet todellisuudessa päättäjien arvoja? (Nevalainen 2010, 96–97.)
Euroopan Komission Vihreässä kirjassa todetaan, etteivät lääketieteelliset keinot riitä, sillä mielenterveysongelmien taustalla on sosiaalisia tekijöitä.
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On omaksuttava Maailman terveysjärjestön (WHO) strategian mukainen
lähestymistapa: yksilöille tarjottavan hoidon ja hoivan lisäksi tarvitaan
väestöön kohdistuvia toimia mielenterveyden edistämiseksi, psyykkisen
pahoinvoinnin ehkäisemiseksi sekä leimautumiseen ja ihmisoikeuksiin
liittyvien haasteiden käsittelemiseksi. Strategiassa painotetaan potilas
yhdistysten ja kansalaisyhteiskunnan roolia ratkaisujen kehittämisessä.
(EU 2005, 5)

8.4 Kokemusasiantuntijatoiminta, 		
vertaistuki ja ammatillinen työ
Yksi mahdollisuus kehittää asiakaslähtöisempiä palveluja ja toimintatapoja
on hyödyntää kokemusasiantuntijjuutta ja vertaistukea. Tarkastelen kokemusasiantuntijuuden, vertaisryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenteita ja niiden muuttumisen suuntaa sosiologisten käsitteiden
primaari- ja sekundaariryhmät, ryhmät ja jonot sekä vieraantuminen avulla
(esim. Cooley 1909/1967, 23; Sartre 1960; Allardt 1985, 70–73). Analysoimalla sosiaalisten ryhmien luonnetta pohdin samalla järjestelmien ja
organisaatioiden rakenteita (Allardt 1985, 69–70).
Charles Cooleyn (1909/1967, 29–31) näkemys on, että yhteiskuntaelämän tulisi rakentua primaariryhmien varaan. Kokemusasiantuntijoiden
vertaisryhmät hahmottuvat primaariryhmiksi, joille on ominaista jäsenten
läheinen vuorovaikutus, henkilökohtaiset kontaktit, yhteistyö, yhteenkuuluvuuden tunne (Cooley 1909/1937, 23–24), pysyvyys ja suuri rooli sosialisaatiossa (Allardt 1985, 68). Primaariryhmä vastaa pitkälti (mt. 70) JeanPaul Sartren (1960/1976) kuvausta ryhmästä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatiot muistuttavat taas
kuvauksia sekundaariryhmästä (Allardt 1985) tai sarjasta (Sartre 1960/1982).
Niillä on kiinteä organisaatio, kirjoitetut säännöt, virat ja valitut johtajat
(Allardt 1985, 68). Sarjan ominaisuuksia ovat puolestaan vieraantuminen,
ulkopuolisuus sekä se, että yksilöt ovat toisilleen vieraita, irrallisia ja eristettyjä (Sartre 1960/1982, 256–259).
Esimerkki sartrelaisesta sarjasta on jono. Sen jäsenet ovat toistensa
kaltaisia, mutta oikeastaan vain numeroita. Kaikki ovat ei-toivottuja, koska
muut jonon jäsenet voittavat, jos joku poistuu. Toinen esimerkki sarjasta
on huhu. Ihmiset levittävät niitä tahtomattaan, joten he toimivat automaattisena sarjan osana tai lenkkinä. Huhu liikkuu nimettömältä yksilöltä toiselle, eikä kukaan vastaa sanoman totuudenmukaisuudesta. Sarjassa kaikki
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ovat samassa tilanteessa, mutta heidän tilanteensa ei kuitenkaan ole yhteinen. (Allardt 1985, 70–71). Yksilöiden välillä ei ole dialogista vuorovaikutusta eikä molemminpuolista ymmärrystä.
Kehittämisen näkökulmasta kysymys on siitä, voiko palvelujärjestelmää
muuttaa kokemusasiantuntijuuden tai vertaistuen avulla entistä asiakas
lähtöisemmäksi ja toimivammaksi. Voiko kokemusasiantuntijatoiminta tai
vertaisuus lisätä vuorovaikutusta, läheisyyttä tai yhteenkuuluvuuden tunnetta organisaatioissa? Asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmasta taas
keskustellaan siitä, onko ylipäänsä mahdollista tuoda sekundaariryhmiin
primaariryhmien ominaisuuksia tai muuttaa sarjoja ryhmiksi (vrt. Sartre
1960/1982, 258, 345–351).
Kehittämiseen tarjoaa tiettyjä mahdollisuuksia, mutta myös haasteita
se, etteivät kokemusasiantuntijuus, kolmannen sektorin toiminta ja vertaistuki vastaa perinteisten lähiyhteisöjen (Anttonen & Sipilä 1992, 439), julkisen sosiaalipolitiikan eivätkä markkinoiden toimintaa (Matthies 1991,
39–40). Kolmatta sektoria onkin luonnehdittu samaan aikaan vanhaksi ja
uudeksi mahdollisuudeksi (Rönnberg 1998, 19), moniaineksiseksi, liukuvaksi
(Matthies 1991, 40) sekä ”toisin toimimisen alueeksi” (Matthies 1996, 11).
Vertaistuki ja vapaaehtoistyö ovat perinteistä kolmannen sektorin toimintaa, mutta vertaistukea ja kokemusasiantuntijatoimintaa toteutetaan myös
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Tällöin toiminnan luonne on
muuttunut palkkioperusteiseksi, ei-vapaaehtoistyöksi (Hietala & Rissanen
2015, 33). Olisikin selvitettävä, mitä se merkitsee vertaistuelle ja kokemusasiantuntijuudelle. Tarkastelen kysymystä kolmanannen sektorin muuttumisestä käytävän keskustelun kautta.
Kolmannen sektorin toimijoiden ottaminen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen tarkoittaisi niiden tunnustamista yhdeksi sosiaalipoliittiseksi toimijaksi sekä palvelujärjestelmän ylläpitäjäksi, vaikka niiden
tavoitteet ja toimintatavat voivat poiketa virallisesta sosiaalipolitiikasta.
Julkisen sektorin olisi hyväksyttävä tämänkaltainen toiminta ja myönnettävä
sille taloudellista tukea. Tällöin poliittinen järjestelmä vaikuttaisi yhdistystoimintaan yhteiskunnan sosiaalisten vaihtojärjestelmien kautta. Poliittisen
yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan välille luotaisiin uudenlainen yhteiskunnallisen työnjaon järjestelmä. (Siisiäinen 1996, 38; Kinnunen 1999, 112.)
Muutos toisi epäilemättä omat haasteensa. Se vaikuttaisi ainakin yhdistysten käytäntöihin ja toiminnan suuntaamiseen (Koskinen 1999, 206). Ne voisivat menettää vanhan roolinsa ja etääntyä arvoistaan muuttumalla osaksi järjestelmää (Roivainen 2004, 150). Toinen kysymys on yhdistysten perinteinen
rooli kuntoutujien edunvalvojina. Minkälaiseksi se muodostuisi, jos yhdis194

tykset kuuluisivat palvelujärjestelmään? Jäsenten olisi päätettävä, ovatko
he työntekijöitä vai toimivatko he vapaaehtoistyössä (Koskinen 1999, 206).
Samasta asiasta on keskusteltu yksittäisten kokemusasiantuntijoiden
kohdalla. Tällöin kysymys on hänen suhteestaan toisiin kuntoutujiin tai
vertaisiin, ammattilaisiin ja järjestelmään. Keskustelussa pohditaan sitä,
muuttuvatko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä toimivat kokemusasiantuntijat järjestelmän osaksi ja ammattilaisten kaltaisiksi sen sijaan,
että he muuttaisivat järjestelmää (vrt. Sartre 1960/1982, 258, 345–351).
Voisiko kehityksessä käydäkin niin, että primaariryhmiin tulisi sekundaariryhmien ominaisuuksia tai ryhmät muuttuisivat sarjoiksi?
Vastaavasti on pohdittava kokemusasiantuntijuuden mahdollisen ammatillistumisen seurauksia. Vertaistuen ammatillistumisesta esimerkkinä on
työttömien asiamiestoiminta. Se rakentuu vertaisuudelle, asiamiesten persoonallisille valmiuksille, maallikkona toimimiselle ja vapaaehtoisuudelle.
Työttömät arvostavat toiminnan ei-ammattilaisia ja ei-viranomaisia piirteitä,
kuten heidän asioidensa, tunteiden ja tekemisen tuntemista sekä asioiden
ajamista ja heidän puolestaan puhumista. Työttömien mielestä ammatillisuus
ei kuitenkaan saa vaarantaa vertaisuutta, eikä se uhata vertaisen tärkeintä
kykyä eli kokonaisvaltaista kohtaamista. (Hokkanen 1999, 142, 157, 162.)
Laajemmasta näkökulmasta katsottuna kehitys, jossa kolmas sektori otetaan
mukaan palvelujärjestelmän toimintaan, voidaan hahmottaa vastakkaiseksi
kehityskuluksi prosessille, jossa hyvinvointivaltio otti aikoinaan vastuulleen
yksilöille ja läheisille kuuluneita velvoitteita (Siisiäinen 1996, 38; Roivainen
2004, 150). Kehitys ja uusi yhteistyömalli voi pahimmillaan yksipuolistaa
sekä sosiaalityön sisältöä että yhdistysten toimintaa (Roivainen 2004,
150). Kolmannen sektorin asema onkin monella tapaa ongelmallinen ja
jännitteinen (Kinnunen 1999, 104).
Ammatillinen auttaminen ja vertaistuki

Ammatillisen auttamisen ja vertaistuen välisestä suhteesta on keskusteltu jo kauan. Perinteisesti ammatillisessa työssä maallikkoauttamiseen
on suhtauduttu vähättelevästi (ks. Saarnio 1999, 395; vrt. Beresford &
Boxall 2015, 79), eikä vertaistuen ja kuntoutujien kokemusten hyödyntäminen ole ollut itsestään selvää eikä ristiriidatonta. Vertaistukea on kritisoitu amatöörien puuhaksi, johon on tyydyttävä kun oikeita ammattilaisia
ei ole riittävästi. Asenne näkyy kokemusasiantuntijoiden kommenteissa.
He kertovat usein, ettei kuntoutujien tietoa aina oteta samalla tavalla
todesta kuten niin sanottujen kirjanoppineiden (vrt. Beresford & Boxall
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2015, 70–71). Vastakritiikkinä on korostettu kokemustiedon merkitystä,
jolloin se nähdään asiantuntijatietoa täydentävänä tai jopa sitä hyödyllisempänä tiedon muotona (Pihlaja 2002, 37; Beresford 2003). Vastaavasti
kiistetään se, että ammatillinen apu olisi ratkaisevasti tehokkaampaa kuin
maallikkoauttaminen (ks. Saarnio 1999, 395).
Vastakkainasettelut ovat kuitenkin tarpeettomia. Vertaistuen ja kokemustiedon sekä ammatillisen auttamisen ja teoreettisen tiedon suhde voi olla
dialoginen (Hyväri 2001, 286; Pohjola ym. 2015). Ammattiauttajien ja
kokemusasiantuntijoiden välistä yhteistyötä sekä erityyppisen tiedon rinnakkaisuutta toivotaankin yhä useammin ja enemmän (Nylund 1999, 130).
Vastakkainasettelua vältettäessä voidaan hyödyntää roolien, tiedon ja tehtävien erilaisuutta.
Sosiaalityössä puhutaan vuorovaikutteisesta lähestymistavasta. Siinä
asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutus liittyy dialogiin sekä jaettuun
asiantuntijuuteen. Sosiaalityön kohde määritellään asiakkaan, ammattilaisten
ja muiden toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnassa.
(Pohjola ym. 2015, 177.) Tällöin mahdollistuu asiakkaan aktivoituminen,
uudenlainen oppiminen, identiteetin muuttuminen, merkityksellisyyden
tunteen vahvistuminen, uudenlaisten toimintakäytäntöjen kehittäminen ja
yhteistutkimus (mt. 185–186).
Yhteistutkimuksen lisäksi esimerkiksi yhdistyksissä, mielenterveys- ja
päihdeyksiköissä sekä sairaanhoitopiireissä tehdään käytännön yhteistyötä
asiakastilanteissa. Vertaisohjaajien ja ammattiauttajien yhteistyö toteutuu
usein työparityönä ryhmänohjaajina (Nylund 1999, 130). Yhteistyö mahdollistaa sen, että kaikkien osapuolten toisiaan täydentäviä tietoja, taitoja
ja ominaisuuksia tuodaan ryhmätilanteisiin ja tukemaan kuntoutumista
(Koskisuu & Narumo 2004, 19).
Vertaisohjaajien tai kokemusasiantuntijoiden ja ammattiauttajien tieto,
roolit ja tehtävät ovat kuitenkin erilaisia. Vertaisohjaajan tieto perustuu
omakohtaiseen kokemukseen sairastamisesta. (Beresford & Boxall 2015,
70.) Hän on oman elämänsä asiantuntija, joka auttaa toisia oman kokemuksensa pohjalta (Muurinaho 2001, 9). Vertaisohjaaja on elävä esimerkki
kuntoutumisen mahdollisuudesta, ja hän voi kertoa sairauden, oireiden ja
elämänkriisien merkityksestä, kuntoutumisprosessista, kuntoutumisen
keinoista ja tavoista (Nylund 1999, 130; Koskisuu & Narumo 2004, 19;
Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007, 93–95). Ammattiauttajan työ pohjautuu
ammatilliseen kokemukseen, teoreettiseen tietoon, erityisiin työskentelymetodeihin (Hyväri 2001, 286) ja työntekijänä olemiseen (Beresford &
Boxall 2015, 70). Hänen tehtävänään on ymmärtää psyykkisesti sairastu196

neiden erityistarpeita, tarjota tukea ja toimintamahdollisuuksia (HietalaPaalasmaa & Vuorela 2004, 33).
Ryhmässä vertaisohjaaja toimii ammattiauttajan tukena (Nylund 1999,
130) ja tulkkina kuntoutujien sekä työntekijöiden välillä, jolloin ristiriita
tilanteiden ratkaiseminen helpottuu. Vertaisohjaajan läsnäolo helpottaa ryhmän vuorovaikutusta erityisesti tilanteissa, joissa ammattiauttajan on vaikea
puhua asioista luontevasti ja uskottavasti. (Koskisuu & Narumo 2004, 19.)
Kuntoutujien on helpompi sanoa ammattiauttajille, että ”te ette tiedä mitään,
ettekä te ole kokeneet mitään, ettekä te ymmärrä mitään” kuin toisille kuntoutujille (ks. Rissanen 2007, 171). Yhteistyössä vertaisohjaajan, toisten
kuntoutujien ja ammattiauttajien kokemukset ja tieto yhdistyvät (Paatero &
Rissanen 2004, 6), jolloin hoito ja kuntoutus monipuolistuvat.
Vertaistuen ja ammatillisen avun suhteessa on kysymys myös hoitomuodon valitsemisesta, avun tarpeesta sekä yhteistyöstä. Vertaistuki on
hyödyllisistä, mutta se ei voi korvata ammatillista hoitoa (Nylund 1999,
130). Vertaisryhmät eivät sovi jokaiselle, eivätkä jokaiseen elämäntilanteeseen. Kaikki eivät halua kertoa tai jakaa kokemuksiaan ryhmässä, vaan
pitävät yksilöllistä ammattiapua parempana. Vastaavasti kaikki eivät halua
keskustella ammattiauttajan kanssa, ja heistä vertaisryhmässä puhuminen
on helpompaa ja luontevampaa. Onkin tärkeää, että kuntoutujille olisi tarjolla monipuolisia ja erityyppisiä palveluita. (Nylund 1996, 204–205.)
Hoitomuotojen moninaisuuden ja vaihtoehtojen merkitys näkyy päihde
ongelmien hoidossa. Katja Kuusisto (2010) tutki väitöskirjassaan Kolme
reittiä alkoholismista toipumiseen päihdeongelmasta toipumista ammatillisen hoidon tai vertaistuen avulla tai ilman ulkopuolista apua. Hän toteaa
toipuvien tarvitsevan erilaisia asioita tuekseen toipumisessa ja raittiuden
ylläpitämisessä, joten erilaiset hoitomuodot ovat perusteltuja. Toisaalta
päihdeongelmaiset valitsevat itse, mihin hoito kohdentuu. (mt. 9.) Vertaistuki näyttäytyy tärkeänä vedenjakajana. Kuusisto (2010, 292–293) pohtiikin, että mikäli päihdeongelmainen valitsee toipumisensa tavan vasta sen
jälkeen kun hän on määrittänyt suhtautumisensa vertaistukeen, olisiko
hyödyllistä ohjata hoitoon hakeutuva ensin vertaistuen piiriin.
Päihdeongelmien hoidossa valinta vertaistuen tai ammatillisen tuen
välillä on toipujan henkilökohtainen ratkaisu. Ratkaisuun vaikuttaa usein
päihdeongelman vakavuus ja vaikeusaste. Vertaistukea luonnehtii kattavuus ja pitkäkestoisuus, ammatillista päihdehoitoa rajallinen asiakkuus ja
rajalliset resurssit. (Kuusisto 2010, 293.) Vertaistuki voi myös tukea ammatillista hoitoa esimerkiksi tuomalla erilaisen ymmärretyksi tulemisen
tunteen. Myös mielenterveyskuntoutujat kokevat usein, että ainoastaan
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toiset psyykkisten ongelmien kanssa elävät ymmärtävät heidän kokemuksiaan. Tätä kokemusta ja voimavaraa pitäisi ja kannattaisi hyödyntää asiakastyössä entistä enemmän.
Vertaistuen luonne hahmotetaan erilaiseksi hoitojärjestelmässä ja yhdistystoiminnassa. Ammatillisessa kuntoutuksessa vertaistukea pidetään
yhtenä kuntoutumista edistävänä tekijänä. Mielenterveysyhdistyksissä
vertaistuessa tärkeintä on yhteisiin kokemuksiin perustuva osallisuus. Vertaisuus on toiminnan ydin, aatteellinen perusta ja arvo sinänsä. (HietalaPaalasmaa & Vuorela 2004, 35–36; Koskisuu & Narumo 2004, 21.) Vertaistukea pidetään itsearvotettuna, jolloin sitä ei ole tarpeen perustella sen
itsensä ulkopuolelta eikä sen tuottaman hyödyn kautta. Ammatillisen tuen
tulee taas tähdätä hyötyyn. Aristoteleen termein ammatillinen tuki on tekemistä (poiesis), päämäärähakuista toimintaa, jonka edellytys on toiminnan
tehokkuus, hyöty tai hyvä käytäntö. Vertaisuus taas hahmottuu toiminnaksi (praxis), jossa päämäärä sisältyy toimintaan ja jossa vaaditaan taitoa tai
kyvykkyyttä. (Aristoteles NE VI; 2. 1139b, 1–4; 5. 1140a 1–24, 1140b
5–7; Blackburn 2004; Knuuttila 2008, 207, 241.)

8.5 Kokemusasiantuntijatoiminnan
juuret ja lähtökohdat
Yksi vastaus sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän haasteisiin ja ongelmiin on kokemusasiantuntijatoiminta. Siinä hyödynnetään palvelun käyttäjien ja heidän läheistensä tietoa, kokemusta, voimavaroja sekä vertaistukea
palvelujen tuottamisessa, suunnittelussa ja arvioimisessa. Aloitan tarkastelemalla kokemusasiantuntijatoiminnan lähtökohtia ja hahmotan samalla
sen eri puolia.
Kokemusasiantuntijatoiminnan juuret voidaan löytää vertaistoiminnannasta, kuten AA-liikkeestä (esim. Arminen 1998), potilasjärjestöistä (Toiviainen 2005), viimeisten vuosikymmenten aikana länsimaisessa terveydenhoidossa nähtävissä olleesta kehityksestä, jossa palvelujen käyttäjiä rohkaistaan
osallistumaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen toteuttamiseen, suunnittelemiseen ja arviointiin (Crawford ym. 2003, 410; Rutter ym. 2004,
1973–1974), yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista, valtakunnallisista
suosituksista (STM 2009), Euroopan Unionin terveys- ja mielenterveys
strategioista (EU 2005; 2007), kokemusasiantuntijoiden koulutusmalleista
sekä konsumerismin vahvistumisesta. Konsumerismissa korostetaan
palvelujen käyttäjän asemaa ja valinnanvapautta, jolloin ihmiset vaativat
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entistä laadukkaampaa terveydenhuoltoa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa
(Toiviainen 2007, 13).
Suomalaisen kokemusasiantuntijatoiminnan alkukohta voidaan paikallistaa 1800–1900-lukujen vaihteeseen eli ensimmäisten potilasjärjestöjen
perustamisvaiheeseen. Vanhin edelleen toiminnassa oleva järjestö on
vuonna 1897 perustettu Suomen Mielenterveysseura. Järjestö- ja kokemusasiantuntijatoiminnan välinen yhteys näkyy niiden tavoitteiden samankaltaisuudessa. Varsinkin alkuvaiheessa järjestöjen toiminta painottuu
usein vertaistuen ja palvelujen tarjoamiseen, myöhemmin toiminnassa
korostuvat tiedottaminen, tiedon lisääminen, edunvalvonta ja vaikuttaminen. (Toiviainen 2005, 5–6.)
Kokemusasiantuntijatoiminnan esikuvana voidaan pitää myös Ison-Britannian vammaisliikkeiden yhteiskunnallista vaikuttamista ja vertaistukea
1960-luvulla. Lähtökohtana oli yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden tiedostaminen. Toimintatavat vaihtelivat mielenosoituksista ja protesteista vertaisryhmien ja järjestöjen perustamiseen. (Barnes & Mercer 2006,
1.) Mielenterveyspalvelujen käyttäjien liikehdintä alkoi 1970–1980-lukujen vaihteessa Survivors Speak Out -järjestön aloitteesta (Beresford 2008,
89). Britannialainen kokemusasiantuntijaliike on saanut vaikutteita Pohjois- Amerikasta, Alankomaista ja Italiasta. British Network for Alternatives to Psychiatry kuului kansainväliseen verkostoon, joka sai alkunsa Italian Triestestä ja Franco Basaglian ajatuksista. (Campbell 1996, 221.)
Samantyyppistä edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista toteutettiin vuonna 1967 perustetussa Marraskuun liikkeessä, joten myös
sitä voidaan pitää suomalaisen kokemusasiantuntijatoiminnan alkukohtana. Marraskuun liike oli kontrollipoliittinen yhdistys, joka määrittelynsä
mukaan toimi asunnottomien, juoppojen, vankien, koulukotilasten, varusmiesten, mielisairaiden, seksuaalisten vähemmistöjen ja muiden vallanalaisten ryhmien etujen puolustajana. Toiminta oli vilkasta ja kiihkeää.
Järjestettiin keskustelutilaisuuksia, laadittiin muistioita, perustettiin työryhmiä, julkaistiin kirjoja ja käynnistettiin tutkimushankkeita. Tavoitteena
oli organisoida ihmisiä ajamaan omia etujaan. Toimintaan osallistui vankeja, päihdeongelmaisia, kuntoutujia ja seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvia, vaikka suurin osa aktivisteista oli akateemisesti koulutettuja nuoria.
Suoran toiminnan ja näkyvien tempausten lisäksi liike toimi valtiokoneistossa, esimerkiksi komiteoissa. Pontimina olivat sosiaalinen suuttumus ja usko järkeen. Toiminnassa korostettiin puoluepoliittista riippumattomuutta, vaikka moni jäsenistä kuului vasemmistopuolueisiin.
(Marraskuun liike 1997.)
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Kansainvälisesti mielenterveyskuntoutujien kokemusasiantuntijatoiminnan lähtökohdaksi ja perustaksi voidaan tulkita 1960–1970-lukujen anti
psykiatria sekä Mental Patient -liike (Campbell 1996, 218–219). Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen hyödyntäminen näkyi jo antipsykiatrian
suuren nimen, R.D. Laingin vuonna 1964 kirjoittamissa teksteissä. Hänen
mukaansa entiset potilaat voisivat auttaa tulevia potilaita ”hulluksi tulemisessa” ja ”hulluudesta selviämisessä”. Skitsofreniaan sairastumassa olevat
voisivat käydä läpi initiaatioseremonian. He saisivat ohjausta, rohkaisua ja
luvan mennä sisäiseen maailmansa heiltä, jotka ovat olleet siellä, mutta
palanneet takaisin. (Laing 1971, 116–117.)
Mielenterveyskuntoutujien kokemusasiantuntijatoiminnan kannalta tärkeä oli vuosi 1985, jolloin Brightonissa järjestettiin eri maiden
kokemusasiantuntija -liikkeitä esittelevä kansainvälinen konferenssi ja
National Mind Annual -konferenssi, jossa nostettiin esiin mielenterveys
kuntoutujien näkökulma. Isossa-Britanniassa 1980-luvun puoliväliä voidaan pitää kokemusasiantuntijaliikkeen ja vertaisryhmien kukoistuskautena
(Campbell 1996, 219). 1980–1990-luvuilla kokemusasiantuntijatoiminta
hyväksyttiin virallisesti ja ajattelutavoissa painottui pyrkimys omatoimisuuden edistämiseen. Britannian kokemusasiantuntijaliike kasvoi ja kehittyi nopeasti, ryhmät erilaistuivat, toimintatapoja leimasi eräänlainen
fundamentalismi ja ruohonjuuritasolla tapahtuva toiminta. (Campbell
1996, 222.)
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä kokemusasiantuntijuuden
hyödyntäminen voidaan liittää hoitokulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tällöin kokemusasiantuntijuus tarkoittaa paternalistisesta hoitotyön
perinteestä eroavaa tapaa suhtautua hoitoon, kuntoutukseen, vertaisuuteen,
tietoon, ammatillisuuteen (Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007, 106), asiakkaan asemaan, osallisuuteen, kokemukseen ja tehtäviin.
Vertaistuen hyödyntäminen skitsofreniaa sairastavien hoidossa aloitettiin Yhdysvalloissa jo 1920-luvulla (Davidson ym. 1999, 167). Suomessa
taas mielenterveyskuntoutujien vertaistukeen kiinnitettiin huomiota vasta
1990-luvun lama-aikana (Lehtinen 1997, 39). Toiminta alkoi Mielenterveyden
keskusliiton oma-apuprojektista (Vuorinen & Helasti 1997, 8). Päihdehuollossa vertaistukea on hyödynnetty huomattavasti kauemmin. A-klinikoiden asiakkaiden 1960-luvulla perustamia A-kiltoja voidaan pitää sosiaalihuollon asiakastoiminnan pioneereina (Rajala 2008). Nykyään vertaistukea
hyödynnetään enenevässä määrin myös kuntien ja sairaanhoitopiirien
asiakastyössä. Toisaalta opetuspotilaita on käytetty lääkäreiden koulutuksessa
varhemminkin.
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Suomessa kokemusasiantuntijakoulutus alkoi Tampereella vuonna 2001
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry: ssä. Siellä koulutettiin kuntoutujia,
omaisia ja tukihenkilöitä mielenterveystyön kokemusasiantuntijoiksi.
(Jankko 2005, 7; Nousiainen 2011, 64.) Samana vuonna alkoi Mielenterveyden keskusliiton TRIO -projekti, jossa kehitettiin liiton kuntoutusajattelua
ja koulutettiin kuntoutuja-asiantuntijoita (Koskisuu 2007). Projektissa käytetty termi kuntoutuja-asiantuntija tarkoittaa samaa asiaa kuin kuvaamani
kokemusasiantuntija.
Valtakunnallisella tasolla kokemusasiantuntijuus on nostettu esiin
Sosiaali- ja terveysministeriön Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa vuosille 2009–2015. Se sisältää toimenpide-ehdotuksia
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi. Suunnitelmassa korostetaan
esimerkiksi asiakkaan aseman vahvistamista ja siinä esitetään kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden ottamista mukaan mielenterveys- ja
päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä palkkiojärjestelmän kehittämistä. (STM 2009.)
Vastuu mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteuttamisesta oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja käytännössä se toimeenpantiin yhdessä Kaste-rahoitteisten (Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma) kehittämishankkeiden kanssa (Partanen ym. 2010, 16, 65).
Kokemusasiantuntijuuteen liittyvät mielenterveys- ja päihdetyötä kehittäneet Välittäjä 2013 -hanke (2011–2013) ja Mielen avain -hanke (2010–
2015). Niissä järjestettiin useita kokemusasiantuntijakoulutuksia, joiden
tavoitteena oli antaa kokemusasiantuntijoille valmiuksia toimia yhteistyössä ammattiauttajien kanssa erilaisissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitehtävissä sekä kokemuskouluttajana, vertaisohjaajana tai tukihenkilönä. Koulutusmallin taustalla oli
ajatus siitä, että pelkkä kokemus ei yksin riitä, vaan kokemusasiantuntija
tarvitsee sen rinnalle teoreettista tietoa ja erilaisia valmiuksia. (Nordling &
Rauhala 2011, 60–61; Rissanen ym. 2012, 14–15.)
Kokemusasiantuntijatoiminta ja vertaistuen hyödyntäminen voidaan
liittää myös 1990-luvulla alkaneeseen keskusteluun hyvinvointivaltion
heikkenemisestä, jälkiteollisen yhteiskunnan murenemisesta ja hajanaistumisesta (esim. Matthies 1996, 17–26; Koskinen 1999, 231), osatyökykyisyyden hyödyntämisestä, työurien pidentämisestä, kansalaisyhteiskunnasta, kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön roolista sekä valtion ja kuntien
heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta. Toisaalta tarvitaan uutta, voimavaroja yhdistävää hyvinvointipalvelujen tuottamisen mallia, valtion, kuntien ja yhdistysten välistä yhteistyötä sekä kansalaisjärjestöjen, omaisten,
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vapaaehtoistyön, säätiöiden, kirkkojen ja yksityisyrittäjien panoksen kasvattamista niiden palvelujen tuottamisessa, joista julkinen sektori on perinteisesti vastannut (esim. Matthies 1996, 11–12; Roivainen 2004, 150). IsossaBritanniassa vastavasta tarpeesta on alettu puhua ”suurena” yhteiskuntana
(Big society). Tavoitteena on vahvistaa yhteiskuntaa ja lisätä kansalaisten
valtaa. (Cameron 2011.)
Palvelun käyttäjien osallistumisen lisäämistä esitetään toisestakin suunnasta. Ison-Britannian julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä (The National Health Service) potilaiden osallistumiselle terveydenhuoltoon on
poliittista painetta, joka nousee konsumerismin periaatteista, yhtäläisten
kansalaisoikeuksien vaatimuksesta sekä halusta lisätä palvelun käyttäjien
vastuuta terveyspalvelussa (Lester ym. 2006, 415, 417). Asiakkaan aseman
vahvistamista pidetään tärkeänä myös Euroopan Unionin tasolla. Kansalaisten vaikutusvallan ja aktiivisuuden lisääminen, potilas- ja yksilökeskeisyyden, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä oikeuksien
vahvistaminen määritellään Euroopan Unionin terveysstrategian keskeiseksi arvoksi (EU 2007, 4).

8.6 Kokemusasiantuntijatoiminnan tasot
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä kokemusasiantuntijuus määritellään usein kokemusasiantuntijoiden tehtävien ja roolien kautta. Tällöin
se hahmottuu yläkäsitteeksi, johon sisältyvät vertaisohjaajana, kokemuskouluttajana, -arvioijana, tiedottajana ja kehittäjänä toimiminen (Jankko
2008).
Kokemusasiantuntijatoimintaa on mahdollista jaotella myös toiminnan
kohderyhmän ja suuntautumisen perusteella. Kuntoutujien keskinäinen ja
heidän välisensä kokemusasiantuntijuus tarkoittaa vertaistukea (STM 2009,
20). Toiseksi kokemusasiantuntijatoiminta voi kohdistua kuntoutujien ja
työntekijöiden väliseen suhteeseen, jolloin kokemusasiantuntija on tulkki,
välittäjä tai ymmärryksen lisääjä esimerkiksi toimiessaan työparina ryhmänohjaajana. Kolmanneksi kokemusasiantuntijatoiminta voi suuntautua
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään, järjestelmässä toimiviin työn
tekijöihin tai opiskelijoihin, jolloin kysymys on kokemuskouluttamisesta,
tiedottamisesta ja palvelujen kehittämisestä, arvioinnista tai suunnitteluun
osallistumisesta (Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007, 106; Jankko 2008,
117; Tritter 2009, 211). Tällöin tavoitteena on saada aikaan sosiaalisia,
rakenteellisia tai poliittisia muutoksia (Campbell 1996, 220).
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Jatkossa tarkastelen kokemusasiantuntijatoimintaa sen suuntautumisen,
vaikutusten ja tavoitteiden kautta. Olen jakanut kokemusasiantuntijuuden
yksilön, järjestelmän ja yhteiskunnan tasolle. Kokemusasiantuntijuuden
ominaisuudet, luonne ja tehtävät muotoutuvat erilaisiksi eri tasoilla, mutta
niistä löytyy yhteisiä piirteitä ja tasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
Yksilöllisellä tasolla kokemusasiantuntijuus tarkoittaa kokemuksellisuutta sekä potilaan ja kuntoutujan identiteetistä eroavaa yksilöllistä tai
sosiaalista identiteettiä. Tarkastelin tasoa tarkemmin luvussa 6.2 kokemusasiantuntijatoiminta, opinnot ja työ. Järjestelmän tasolla kokemusasian
tuntijuus määrittyy yksilöiden toiminnaksi ja rooleiksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä sekä kolmannella sektorilla. Kolmanneksi
kokemusasiantuntijatoiminnalla on yhteiskunnallista merkitystä. Se voi
toimia asenteiden muuttajana, keinona pidentää työuria ja kuntouttaa
yksilöitä. Yhteiskunnalliseen tasoon liittyy kokemusasiantuntijatoiminnan
yhteys lainsäädäntöön asiakkaiden kuulemisesta sekä valtakunnallisiin
ehdotuksiin, kuten sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihde
suunnitelmaan vuodelta 2009. Olen kuvannut kokemusasiantuntijuudet
tasot ja toiminnan keskeiset vaikutukset kuvassa 7.

kokemusasiantuntijuus

yksilö

järjestelmä

identieteetti

tehtävät

voimaantuminen

kehittäminen

Kuva 7. Kokemusasiantuntijuuden tasot
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yhteiskunta

asenteet, lait,
asetukset,
suositukset

vaikuttaminen

Yksilöllisellä tai kokemuksellisella tasolla kokemusasiantuntijuus tarkoittaa omakohtaista muutosprosessia ja uutta yksilöllistä sekä sosiaalista
identiteettiä. Se hahmottuu voimauttavaksi toiminnaksi, kuntoutumisen
välineeksi ja sen osaksi, jolloin kuntoutumisprosessi voi jatkua esimerkiksi opiskelun tai työn aloittamisena tai siihen palaamisena. Kokemusasiantuntijuus on ikään kuin välivaihe sairastamisen ja niin sanotun normaalin
elämän välillä. Toisaalta kokemusasiantuntijatoiminnasta voi muodostua elämään pitkäaikaisesti kuuluva asia ja tehtävä sekä identiteetin osa.
Kokemusasiantuntijuudelle on ominaista aktiivisuus, osallisuus, osallistuminen ja vertaisuus.
Kokemusasiantuntijuus konkretisoituu yksilön haluna vaikuttaa, auttaa
tai tukea toisia oman kokemuksensa perusteella. Apu ja tuki voi kohdistua
suoraan toisiin kuntoutujiin, jolloin se toteutuu tasa-arvoisena vertaistukena. Epäsuorasti tai välillisesti suuntautuvalla auttamisella tai tukemisella
tarkoitan asiakastyön arvioimiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun osallistumista. Toisten auttaminen ja tukeminen eli kokemusasiantuntijatehtävissä toimiminen muodostaa sillan kokemusasiantuntijuuden ensimmäisen ja
toisen tason eli yksilöllisen ja järjestelmän tasojen välille.
Kuntoutuksessa ja kuntoutumisessa näkyy samankaltainen kaksitasoisuus. Kuntoutuksella on yhtä aikaa sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen
merkityksensä (Järvikoski & Härkäpää 2004, 17–19). Kuntoutuminen
hyödyttää yksilöä sekä yhteiskuntaa, esimerkiksi jos yksilö palaa kuntouduttuaan takaisin tuottavaksi kansalaiseksi. Kokemusasiantuntijana toimiminen tuo kuntoutukseen kolmannen tason. Se voi auttaa toisia kuntoutujia
vertaistuen tai palvelujen toimivuuden paranemisen kautta.
Järjestelmän tasolla kokemusasiantuntijuus tarkoittaa kokemusasiantuntijan tehtäviä eli yksilön roolia ja asemaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä, alan ammatillisessa koulutuksessa tai tutkimustyössä. Toiminnan
tavoitteena on palvelujärjestelmän kehittäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen, jota toteutetaan ottamalla kokemusasiantuntijat tai palvelun käyttäjät
mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen (STM 2009).
Tällöin kokemusasiantuntijuus pyrkii muuttamaan työ- ja toimintatapoja.
Kokemusasiantuntijatoiminta perustuu yksilön omakohtaiseen kokemukseen, mutta toiminta ja tehtävät ovat moniaineksisia ja monitahoisia.
Olen koonnut taulukkoon 2 esimerkkejä kokemusasiantuntijoiden rooleista, tehtävistä, toiminnan toteuttamispaikoista, ominaisuuksista, toiminnassa tarvittavista valmiuksista ja haasteista. Taulukko kokemusasiantuntijan
rooleista ei ole tyhjentävä, vaan siinä esitellään tämän hetkistä pääasiallista kokemusasiantuntijatoimintaa (ks. Hietala & Rissanen 2015, 20–29).
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Taulukko 2. Kokemusasiantuntijoiden roolit ja tehtävät (Campbell J. 1996; Nylund
1996; Trivedi & Wykes 2002; Beresford 2003; Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007;
Jankko 2008: Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010; Rissanen 2013, 15–17).
Rooli

vertaisohjaaja

kokemuskouluttaja

kehittäjä

kokemustutkija
tai -arvioija

Tehtävät

molemmin
puoleinen
tukeminen,
auttaminen
vertaisryhmä,
työntekijän
työpari

kouluttaminen,
tiedottaminen

kehittäminen,
suunnittelu

tutkiminen,
arvioiminen

Paikka ja
tilanne

työryhmät,
luennot opiskelijoille, ammattilais- ohjausryhmät,
johtoryhmät
ten koulutustilaisuudet, yleisöluennot, media

lopputyöt,
kanssatutkijuus,
projektit, hankkeet, selvitykset, raportit

Toiminta- järjestö,
organiyhdistys,
saatio
kunta, sairaanhoitopiiri

oppilaitos,
järjestö, yhdistys,
kunta, sairaanhoitopiiri

kunta, järjestö,
yhdistys,
sairaanhoitopiiri

yliopisto,
oppilaitos,
hanketyö

Työn
ominaisuudet

henkilökohtaisuus,
dialogisuus

pedagogisuus,
dialogisuus,
tiedottaminen,
julkisuus

vaikuttaminen,
dialogisuus,
edunvalvonta,
kehittäminen,
suunnitteleminen

analyyttisyys,
dialogisuus,
raportointi,
kirjoittaminen,
tutkimus
haastattelut

Työtapa

vertaisalustus,
kokemuksesta
kertominen ja
kokemuksen
jakaminen
henkilökohtaisesti

luennot, esitykset,
kokemuksesta
kertominen ja
jakaminen
julkisesti

jäsenyys
työryhmissä:
hoidon, hoito- ja
kuntoutusjärjestelmien
kehittäminen ja
suunnitteleminen

kokemuksen ja
palveluiden
arvioiminen ja
tutkiminen,
tiedon jakaminen, uuden
tiedon tuottaminen, raporttien
kirjoittaminen
koulutus,
akateemisuus,
tieto tutkimusmenetelmistä,
tutkittavasta
aiheesta,
raportoinnista

Valmiudet terapeuttisuus, pedagogiset
valmiudet
tieto ryhmäprosesseista
ja sairauksista

yhteistyö,
tieto palvelujärjestelmästä,
sairauksista,
hoito- ja
kuntoutusmuodoista

Haasteet

todellinen
mahdollisuus
vaikuttaa ja tulla
kuulluksi, palkkio

jatkokoulutus,
jaksaminen,
työnohjauksen
järjestäminen,
vastuukysymykset, vakuutukset, palkkio

jaksaminen,
kuulluksi tuleminen, tilaisuudet
kertoa kokemuksista, vastuukysymykset,
palkkio
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uskottavuus,
tutkimuksen
rahoitus, tutkimusryhmiin
pääseminen,
tutkimusvalmiudet, palkkio

Kokemusasiantuntijuuden kolmas taso toteutuu yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Tällöin toiminnan lähtökohtana on ihmisten eriarvoisuuden ja
yhteiskunnallisten (valta)rakenteiden kyseenalaistaminen (Beresford 2003,
51). Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on kuntoutujien yhteis
kunnallisen aseman muuttaminen, sosiaaliturvan ongelmakohtien korjaaminen,
mielenterveysongelmiin liittyviin asenteisiin ja leimautumiseen sekä
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Toiminta kohdistuu
päättäjiin, tavallisiin kansalaisiin, ja laajasti sanottuna koko yhteiskuntaan.
(Campbell 1996, 220; Mikkonen 1996, 225; Hietala-Paalasmaa & Vuorela
2004, 36; Lehto & Hietala-Paalasmaa 2007, 106; Jankko 2008, 117.)
Vaikuttamista voidaan toteuttaa poliittisessa järjestelmässä, järjestö
toiminnassa, medissa ja tutkimustoiminnassa, oikeastaan kaikkien kokemus
asiantuntijatehtävien kautta. Esimerkiksi sairastumiseen tai asiakassuhteisiin
liittyvien kokemusten kertominen voi avata kuulijoille uuden ja realistisen
näkökulman kuntoutujan maailmaan, arkeen, elämään tai kuntoutumis
prosessiin. Samalla on mahdollista vaikuttaa psyykkisiin sairauksiin ja kuntoutujiin kohdistuvaan leimautumiseen, ennakkoluuloihin, virheellisiin käsityksiin ja uskomuksiin (Campbell 2009, 115; Hyväri 2009, 18, 26–27).
Kokemusasiantuntijuuden kolme tasoa voivat vaikuttaa kaukaisilta ja
ristiriitaisilta. Jos kokemusasiantuntijuudesta keskustellaan valtakunnallisten suositusten tai lakien tasolla se näyttää hahmottuvan erilaiseksi asiaksi
kuin esimerkiksi päihteitä käyttäneen halu auttaa toisia edelleen samankaltaisessa tilanteessa olevia tai raitistuneen entisen asunnottoman alkoholistin kohdatessa asunnottomia. Näennäisestä ristiriitaisuudesta huolimatta
tasot ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa.
Kokemusasiantuntijuuden yksilöllinen ja yhteiskunnallinen taso on
mahdollista sitoa toisiinsa käyttämällä käsitettä kokemuksen politiikka
(Hyväri 2001). Se kasvaa yksilön identiteettitarinasta ja dialogisissa suhteissa tapahtuvasta identiteetin muovautumisesta (mt. 235). Kokemuksen
politiikka jatkaa ja laajentaa hoidon, kuntoutuksen, psykoterapian ja vertaistuen yksilöllistä merkitystä. Jukka Valkonen (2007, 256–258) puhuu tästä
psykoterapian vapauttavana vaikutuksena eli emansipaationa ja Vilma Hänninen sairastamisen kautta tulevana vahvistumisena, joka tarkoittaa irrottautumista vallitsevista toiminnan päämääristä ja elämäntavoitteista. Itse
asiassa Hänninen kuvaa samalla kokemustiedon tuomaa asiantuntijuutta,
jota julkituomalla maailma voi muuttua paremmaksi. Hänen kuvaamansa
maailman muuttaminen ja yhteiskuntaan vaikuttaminen ei tarkoita varsinaista poliittista toimintaa, vaan pikemminkin juuri sitä mitä Hyväri kutsuu
kokemuksen politiikaksi. (Hänninen 2004, 286, 302–303.)
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Kokemusasiantuntijatoiminnassa on oleellista identiteetin muuttuminen ja elämäntarkoituksen merkityksen laajeneminen yksilöllisen kokemuksen yläpuolelle. Tämä prosessi konkretisoituu Susanna Hyvärin (2001)
väitöskirjan tarinoissa. Niissä kerrotaan yksittäisten ihmisten syrjäytymisestä, selviytymisestä ja kokemusten muuttumisesta toiminnaksi eli vaikeuksien voittamisen ja syrjäyttävien roolien purkautumisen seurauksena
syntyneestä kansalaistoiminnasta ja uusista hoitoyhteisöistä. Selviytymistarinat eivät jääneet omakohtaisiksi muutosprosesseiksi, vaan kertojat ovat
vaikuttaneet, muuttaneet ja luoneet uutta. (Hyväri 2001, 18.) Tarinoissa
konkretisoituu kokemusasiantuntijuuden laaja muutosvoima sekä yksilön
ja ryhmän voimaantumisen mahdollisuudet.
Tämänkaltainen vaikuttaminen ja toiminta edellyttää potilaan tai kuntoutujan roolista irtautumista sekä uuden roolin löytämistä. Se taas edellyttää
tilaisuuksia toimia, kouluttautua sekä työskennellä omien voimavarojen ja
kykyjen mukaan. Toimijuudesta käytävässä sosiologisessa keskustelussa
käydään samankaltaista pohdintaa yksilön toiminnan ja yhteiskunnallisten
rakenteiden välisestä suhteesta sekä siitä, kuinka paljon yksilö ohjaa toimintaansa omilla valinnoillaan ja kuinka paljon rakenteet ohjaavat yksilön
toimintaa (Jyrkämä 2008, 191).
Kokemusasiantuntijuuden yksilö- ja järjestelmätasojen välinen yhteys
näkyy siinä, että Samanlaiseksi Toiseksi tuleminen (Kulmala 2004, 232–
233) tai terveyden valtakuntaan (Sontag 2010, 9) palaaminen vaikuttaa yksilön
identiteettiin, hänen suhteeseensa menneeseen kokemukseen, asiakkuuteen ja ammattiauttajiin, mutta myös kokemusasiantuntijuuden luonteeseen ja toiminnan sisältöihin. Tässä yhteydessä on keskusteltu aidon kokemuksen ”kesyttämisestä ja sivilisoimisesta” sekä kokemusasiantuntijan
roolin muuttumisesta ajan kuluessa (esim. Rissanen 2013, 18–19).
Kokemusasiantuntijuuden tasojen yhteenkietoutuminen näkyy myös
yhteiskunnallisten rakenteiden ja yksilön toiminnan välisessä vuorovaikutuksessa. Yhteenkietoutuminen konkretisoituu siinä, että identiteetin muuttumisella on merkitystä yksilölle, kuntoutujille ryhmänä, heidän asemalleen
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä sekä yhteiskunnassa. Samankaltainen
ilmiö näkyy vertaistuessa. Se liittyy yksilöihin, heidän välisiin suhteisiin, hoitoja kuntoutusjärjestelmään, yhteiskuntaan sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yksilölle vertaistuki tarkoittaa ryhmään kuulumisen ja ymmärretyksi
tulemisen merkitystä. Toiseksi vertaistukea ja sen vaikutusta on mahdollista
hyödyntää palvelujärjestelmässä. Yhteiskunnallisesti vertaistuki paikantuu
hyvinvointia tuottavien instituutioiden eli perheen, markkinoiden ja julkisen sektorin väliselle alueelle (Matthies 1996, 11; Sihvo 1996, 166).
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Kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuus ja merkitys

Kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuutta tai merkitystä on tutkittu
vain vähän ja tulokset ovat ristiriitaisia. Emma L. Simpsonin ja Allan O.
Housen (2002) laatimassa tutkimuskatsauksessa todetaan palvelun käyttäjien osallistumisen asiakastyöhön, koulutukseen ja tutkimuksen tekemiseen olevan vaikuttavaa ja merkityksellistä, eikä negatiivisia vaikutuksia
juuri ole. Samaan tulokseen päätyy Minna Laitila (2010, 183–184). Laitila
suositteleekin palvelun käyttäjien kokemustiedon ja ajatusten kuuntelemista. Vaikeaa psyykkistä sairautta tai laitoshoidossa olemista ei pidetä
esteenä asiakastyöhön, tutkimustoimintaan eikä palvelujen arviointiin
osallistumiselle kunhan esimerkiksi tiedonhankintamenetelmien valinnassa otetaan huomioon potilaiden kyvyt ja tilanteet (Simpson & House 2002;
Laitila 2010, 71–74, 172–173).
Peter Campbell toteaa, että kuntoutujien sosiaali- ja terveyspalveluista
tekemät tutkimukset ovat vaikuttaneet mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kuntoutujat tulevat näkyviksi, heitä kuunnellaan,
heidän kokemuksiaan ja tietojaan on mahdollista hyödyntää. (Campbell
1996, 218.) Bikva-tutkimuksen mukaan asiakkaiden ja työntekijöiden
tuottama puhe ja sen reflektoiva käsittely muuttaa työkäytäntöjä niin, että
arvokeskustelu lisääntyy, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri, arvioiva ja
tutkiva työnorientaatio vahvistuvat ja työote muuttuu dialogisemmaksi
(Högnabba 2008, 52–53).
Toisenlaisiakin päätelmiä on tehty. Kansainvälisessä katsauksessa osallisuuden yhteydestä terveydenhoidon laatuun todettiin, että potilaat ja potilasryhmät ovat osallistuneet palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen,
mutta osallistumisen vaikutuksesta terveyspalvelujen laatuun ja tehokkuuteen ei ole varmaa, vakuuttavaa ja johdonmukaista näyttöä (Simecs ym.
2003, 4–5). On myös todettu, ettei vertaistuella näytä olevan juurikaan
merkitystä vaikeiden psyykkisten sairauksien hoidossa. Laajan tutkimuskatsauksen perusteella se ei näytä vaikuttavan sairaalahoitoon, oireisiin
eikä hoitotyytyväisyyteen. Toisaalta löytyy viitteitä siitä, että vertaistuen
myönteiset vaikutukset liittyvät toivoon ja voimaantumiseen. (Lloyd-Evans
ym. 2014.)
On myös huomattava, että kokemusasiantuntijatoiminnan merkitys ja
tavoitteet voivat olla erilaisia eri osapuolille. Kahdessa mielenterveyspalveluja tarjoavassa yksikössä tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että suuri
osa työntekijöistä ja palvelun käyttäjistä toivoi yhteistyön lisäämistä, mutta
eri tavoilla ja perusteilla. Palvelun käyttäjät korostivat haluavansa muuttaa
toimintatapoja ja toivoivat vaikutusvaltansa kasvamista. Työntekijät taas
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painottivat osallistumista. He halusivat lisätä konsultaatiokäytäntöjä, eivät
niinkään tasavertaista yhteistyötä. (Rutter ym. 2004, 1982.)
Anna Kulmala kuvaa tutkimuksessaan kokemusasiantuntijatoiminnan
merkitystä yksilölle itselleen ja toisille ihmisille tarkastellessaan, kuinka
yksittäiset asuntolassa asuvat miehet ottavat vastuun koko ryhmän, asuntolassa asuvien miesten, maineen puhdistamisesta. He käyttävät välineenä
yhtäläisyyksien löytymistä heidän ja toisten välillä, jolloin miehet totesivat,
etteivät he ”olekaan niin toisenlaisia kuin muut ihmiset.” Näin he saavuttivat samalla normaaliuden tunteen suhteessa niihin, jotka eivät kuulu samaan vertaisryhmään. (Kulmala 2005, 238, 240.)
Oma kokemukseni vahvistaa kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuuden ja merkityksen ristiriitaisuuden (vrt. Beresford & Boxall 2015,
73). Joskus kokemusasiantuntijan osallistuminen erilaisiin työ- tai johtoryhmiin näyttää muuttavan työtapoja tai -käytäntöjä. Toisaalta kokemusasiantuntija voi jäädä ”maskotiksi”, jolloin häntä ei kuunnella, eikä kokemustiedolla ole vaikutusta. Käsitettä ”tokenismi” voidaan käyttää tilanteissa,
jolloin kuntoutujat tai kokemusasiantuntijat näyttävät osallistuvan, mutta
heidän rooliaan voi kuvata ”edustusvaimoksi”. Tätä voi verrata Arnsteinin
(1969, 217) puheeseen manipulaatiosta (ks. luku 7.2) Lauri Kuosmanen (2009)
toteaa saman asian väitöstutkimuksessaan. Hänen mukaansa palveluiden
käyttäjien osallisuus on jäänyt suomalaisessa mielenterveystyössä näen
näiseksi. (Kuosmanen 2009).
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9 Lopuksi
Istun sormet näppäimillä ja odotan huikaisevaa ilmestystä,
jolla selvittäisin psykoterapian vaikutuksen, merkityksen ja salaisuuden.
Minä siis yritän kirjoittaa terapiasta tai terapioistani,
mutten saa mitään paperille.
Asiat vain pyörivät mielessäni jäsentymättä ja tuntuvat
ilkkuvan yrityksiäni.
(Päiväkirja vuodelta 1997)
Autoetnografisen tutkimukseni tavoitteena oli oman sairastumis- ja kuntoutumisprosessini analysoiminen. Erityisiksi kiinnostuksen kohteeksi
täsmentyivät asiakassuhteet ja niissä tapahtunut kohtaaminen. Arvioin
kokemusteni pohjalta myös psykiatrista hoitoa, kuntoutusta, osallisuutta,
asenteita ja palvelujärjestelmää sekä kuntoutumistani tukeneita hoitosuhteiden ulkopuolisia asioita eli kokemusasiantuntijatoimintaa, vertais
tukea, opiskelua ja työn tekemistä.
Tutkimuskysymykset tarkentuivat tältä pohjalta. Ensinnäkin tutkin potilaan ja kuntoutujan identiteetin muodostumista. Pohdin sitä, miten psyykkisen sairastaminen ja hoitokokemukset määrittivät minut potilaaksi ja
kuntoutujaksi sekä miten nämä määrittelyt vaikuttivat identiteettiini. Toiseksi tutkimuskysymykseksi muodostui kokemusasiantuntijaksi määrittymisen merkitys identiteetille. Tämän taustaksi tarkastelin vertaistuen ja
kokemusasiantuntijatoiminnan olemusta sekä niiden sisältöjä.
Tutkimustarinasta muodostui kuvaus sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä elämässäni tapahtuneista muutoksista siitä, kuinka minusta tuli
potilas, kuntoutuja, kokemusasiantuntija ja tutkija, mutta ennen kaikkea
tunteva ihminen. Sairastuttuani psyykkisesti en enää ollut työssä käyvä
sosiaalityöntekijä. Minusta tuli sairaalapotilas, myöhemmin pitkäaikais
potilas. Pohjakokemuksen jälkeen muutuin kuntoutujaksi. Kuntoutuessani
toimin vertaisohjaajana ja aloitin jatko-opinnot. Diagnoosin vaihtuminen
muutti identiteettiäni selkeästi. Voimavarani kasvoivat onnistuneen psykoterapiaprosessin jälkeen, jolloin kykenin aloittamaan tämän tutkimuksen
tekemisen ja palasin työelämään. Aikuisikäni on ollut melkoista identiteettien vuoristorataa.
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Olen koonnut taulukkoon 3 sairastumisen ja kuntoutumisen tarinaani
kuuluvia konkreettisia tapahtumia ja identiteetin muuttumista.
Taulukko 3. Tarinani vaiheet, konkreettiset tapahtumat ja identiteetin muuttuminen
1. Tausta

konkreettiset tapahtumat
• traumaattiset kokemukset, lukihäiriö, huono
itsetunto, psyykkinen oireilu
identiteetti
• heikko identiteetti
• huono itsetunto

2. Leimautumisen pelko

3. Romahdus

4. Sairaan roolin vakiintuminen

konkreettiset tapahtumat
• yritys olla tavallinen opiskelija
• terveyskeskuksen vuodeosasto
identiteetti
• opiskelija ja sosiaalityöntekijä
• oireiden piilottelu
• häpeä
konkreettiset tapahtumat
• psykiatrinen sairaalahoito
• ensimmäinen diagnoosi
identiteetti
• psykiatrinen potilas
konkreettiset tapahtumat
• sairaalakierre, pakkohoitojaksot,
avohoitokokeilut, hoitoyritykset
identiteetti
• potilaan identiteetin vahvistuminen

5. Pohjakokemus

6. Käänne

konkreettiset tapahtumat
• pitkäaikaisosasto
identiteetti
• ”toivoton tapaus”
konkreettiset tapahtumat
• todellisuuteen havahtuminen
• asiakassuhteen muodostuminen
• sairaalakierteen katkeaminen
identiteetti
• kuntoutujan identiteetti
• toivon herääminen

7. Uuden identiteetin
rakennusvaihe

konkreettiset tapahtumat
• jatko-opinnot, avohoito, vertaisohjaajuus,
psykoterapia

8. Uusi tehtävä ja paikka
yhteiskunnassa

identiteetti
• jatko-opiskelija ja kuntoutuja
konkreettiset tapahtumat
• palkkatyöhön palaaminen, väitöskirjan
tekeminen, uudet sosiaaliset suhteet,
psykoterapian päättäminen
identiteetti
• jatko-opiskelija
• työntekijä
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Arthur Frankin (1995, 128–131) jaottelun mukaan tarinani on muodoltaan
tavoitetarina tai ”sankaritarina”. Se sisältää lähdön, sarjan koettelemuksia
ja paluun. Matkan päätyttyä kertoja ei enää ole sairas, mutta sairauden merkitsemä. Hän on oppinut jotain ja haluaa välittää tämän tiedon eteenpäin.
Autoetnografisen tutkimuksen tuottaman tiedon merkitystä arvioitaessa
on kysyttävä, kuinka tarinani vertautuu toisten tarinoihin ja aikaisempaan
tutkimukseen. Identiteettitarinani lähtökohdat eivät ole poikkeuksellisia.
Samankaltaisia taustoja psyykkiselle sairastumiselle löytyy runsaasti (esim.
Taipale 1998, 319; Enäkoski 2002, 156; Savukoski 2008, 101–105; Romakkaniemi 2011, 117, 121). Sairauden kieltäminen ja leimautumisen
pelko on yleistä (Kulmala 2005, 285), samoin pohjakokemus, joka tosin
todentuu ja koetaan hyvinkin eri tavoilla (Mäkelä ym. 1996, 117–118;
Hyväri 2001, 109–111; Törmä 2011, 115–117). Tarinani erityisyys löytynee siinä, että opiskelu ja tutkiminen olivat löytämiäni kuntoutumisen
avaimia. Sen sijaan tarinassani ilmennyt tarve ymmärtää, tulla ymmärretyksi (Sipilä 1989, 195–196; Kauppi 2002, 38), kohdatuksi ja kuulluksi on
yleisemmin yhteinen.
Tutkimustani arvioitaessa on huomattava, että mielenterveyspalveluissa
on tapahtunut muutoksia tutkimusprosessin aikana. Kokemukseni sairaalahoidosta asettuivat 1990-luvun puoliväliin, tilanteeseen, jossa laitoshoitoa
vähennettiin, mutta julkisen talouden heikkenemisen vuoksi avohoito
palveluja ei suunnitelmien mukaisesti lisättykään. Julkisen talouden ongelmat ovat jatkuneet edelleen ja 2000-luvulla on keskusteltu hyvinvointivaltion kriisistä, mielenterveysongelmien hoidon tilasta sekä kuntoutujien
leimautumisesta. Muutokset mielenterveyspalvelujen sisällössä, laadussa
ja saatavuudessa ovat todennäköisiä. Tulevaisuudessa niihin vaikuttaa myös
valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen uudistus.
Kokemusasiantuntijuuden osalta tutkimukseni liittyy pyrkimykseen lisätä kuntademokratiaa ja osallisuutta, rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä
vuoden 2004 yhdenvertaisuuslain mukaiseen syrjintäkieltoon ja positiivisten toimien mahdollisuuteen. Osallisuuden vahvistuminen taas liittyy
viime vuosikymmenen aikana toteutuneisiin asenteiden ja työkäytäntöjen
muutoksiin, ajatukseen niiden tarpeellisuudesta sekä kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen hyödyntämiseen (STM 2009; 2012). Kokemusasiantuntijuus on mainittu jopa hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteissä.
Hallitusohjelmassa todetaan, että ”[m]ääritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli”. (VN 2015.)
Alkuvaiheessa lähestyin asioita kokijan, siis itseni näkökulmasta, mutta
myöhemmin huomasin, etten voi tutkia vertaistukea selventämättä amma212

tillista auttamista; kokemustutkimusta vertaamatta sitä perinteisen akateemisen tutkimuksen metodiikkaan; potilaan, kuntoutujan tai kokemusasiantuntijan rooleja käymättä läpi leimautumista, objektina tai subjektina
olemista, osallistumista, osallisuutta sekä palvelujärjestelmän merkitystä.
Näiden asioiden selventäminen vei minut takaisin omien kokemusten refleksiiviseen tutkimiseen. Totesin, että yksilön omat kokemukset liittyvät
laajasti yhteiskunnalliseen ympäristöön, eikä niitä voi oikeastaan erottaa
toisistaan.
Kuvassa 8 tarkastelen minuuden, subjektin tai identiteetin syntymisen
ja kehittymisen, yhteiskunnallisten tekijöiden, sosiaali- ja terveydenhuolto
järjestelmän, kokemusasiantuntijuuden sekä vertaistuen yhteyttä ja vuorovaikutusta.

subjektiviteetti,
minuus,
identiteetti

yhteiskunta
skunta
arvot,asenteet,
as
senteet,
media,
ia
a, lait

potilaan,
kuntoutujan,
kokemusasiantuntijan rooli

järjestelmä,
telmä,
asiakassuhde,
ssuhde,
hoito, kuntoutus,
untoutus,
stuki
vertaistuki

Kuva 8. Minuuden syntyminen vuorovaikutuksessa
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Kuvan keskellä kuvaan yhteiskunnassa vallitsevien arvojen, asenteiden,
lainsäädännön ja median vaikututusta kansalaisten, potilaan, kuntoutujan
ja kokemusasiantuntijan rooleihin sekä palvelujärjestelmään. Vastaavasti
yksilöt ja heidän toimintansa vaikuttavat yhteiskuntaan, lakeihin, arvoihin
ja tiedottamiseen.
Kuvan alalaidassa havainnollistuu palvelujärjestelmän, hoidon, asiakassuhteiden ja vertaistuen merkitys potilaan, kuntoutujan ja kokemusasiantuntijan roolien syntymiseen. Tässä yhteydessä voidaan kysyä, kuinka hoidolliset interventiot ja vertaistuki synnyttävät erilaisia rooleja, kuten sairas,
potilas, kuntoutuja, vertainen tai kokemusasiantuntija. Kuvan oikeassa
laidassa havainnollistan siitä, kuinka nämä roolit vaikuttavat yksilön identiteettiin, minuuteen ja subjektiuteen. Kun palvelujärjestelmässä keskustellaan potilaan, kuntoutujan ja kokemusasiantuntijan roolien syntymisestä,
käytetään käsitteitä hoitomyönteisyys, hoitokielteisyys, osallisuus, osallistuminen ja aktivoiminen. Parhaimmillaan on kyse kuntoutumisesta, identiteetin rakentumisesta ja vahvistumisesta onnistuneiden asiakassuhteiden
sekä vertaistuen avulla. Aina on tosin mahdollista, että hoito ja kuntoutus
vain vakiinnuttavat tai vahvistavat sairaan ja potilaan roolia.
Itsereflektio ja identiteetin muuttuminen voi muuttaa asiakassuhdetta,
mutta voiko se vaikuttaa palvelujärjestelmään? Esimerkkinä siitä voi olla
Jukka Valkosen (2007) kuvaama psykoterapian emansipatorinen vaikutus.
Kokemusasiantuntijatoiminnallakin voi olla palvelujärjestelmää ja yhteiskunnallista sekä sosiaalista todellisuutta muokkaavaa merkitystä. Sen tavoitteeksi määrittyykin juuri muutos ja kehittäminen. Yksilöllisellä tasolla
kokemusasiantuntijuus tarkoittaa itsensä kehittämistä ja ilmenee oma
kohtaisena muuttumisena, voimaantumisena sekä kuntoutumisena. Vertaistuessa kuntoutujat voivat tukea toisiaan, jakaa yhteisen ymmärryksen ja
yhteisiä kokemuksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä kokemusasiantuntijuus toimii työn sekä työmenetelmien kehittämisen ja muutoksen
välineenä. Parhaimmillaan se voi parantaa myös kuntoutujien yhteiskunnallista asemaa ja lisätä heidän yhteiskuntaosallisuuttaan.
Asiakkaan osallisuutta ja kokemusasiantuntijatoiminnan merkitystä
korostetaan nykyisin melko laajasti. Tästä huolimatta kokemusasiantuntija
toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä ei ole oikeastaan tutkittu. Oma
tutkimukseni valaisee asiaa yksilön tasolta. Tarvitaan toisenlaista tutkimusta
osallisuuden toteutumisesta mielenterveys- ja päihdetyössä sekä kokemusasiantuntijatoiminnan ja vertaistuen merkityksestä yksilöille, asiakastyölle sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Olisi tärkeä
tutkia tarkemmin myös kokemusasiantuntijan roolia ja sen muuttumista
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suhteessa vertaisiin, ammattiauttajiin sekä sosiaali- ja terveydenhuolto
järjestelmään.
Omien kokemusten tutkiminen

Tutkimuksen antina ja samalla haasteena oli omien kokemusten käyttäminen tutkimusaineistona. Lähtökohtana oli olettamus siitä, että omia kokemuksia on mahdollista tutkia. Pohtiessani asiaa löysin erilaisia vaihtoehtoja yhdistää tutkijan ja kuntoutujan roolit. Asetelma vaikuttaisi samalla
tiedon tuottamiseen. Jos pääroolinani olisi tutkija, tutkisin ”tervehtyneenä”
sitä ajanjaksoa, jolloin olin ollut sairas eli mennyttä kokemusta. Toisaalta
jos hahmotan kuntoutumisen koko elämän kestäväksi prosessiksi, niin
tutkisin ja kuvailisin edelleen jatkuvaa kuntoutumisprosessia. Tällöin kuntoutujan roolista olisi tullut tutkijan roolia tärkeämpi. Valitsin kolmannen
vaihtoehdon eli tutkijan ja kuntoutujan roolit ovat rinnakkaisia ja vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin peilaan ja reflektoin kokemuksiani. Neljäs mahdollisuus olisi ollut tutkia sairastumisen ja kuntoutumisen ilmiötä
haastattelemalla toisia kuntoutujia ja reflektoida aineistoa oman kokemukseni kautta. Tällöin olisin todennäköisesti saanut laajemman kuvan ilmiöstä, mutta menettänyt yhteen tapaukseen keskittymisen tuoman syvyyden.
Viidentenä vaihtoehtona olisi ollut tarkastella sitä, kuinka omien kokemusten tai omaelämäkerran käyttäminen tutkimuksessa voi nostaa esiin yleisesti kiinnostavia näkökulmia. Olisin pohtinut mahdollisuuksia ja tapoja
jäsentää sekä työstää omaa kokemusta niin, että sitä voi hyödyntää laajemmin.
Tällöin olisin keskittynyt oman kokemuksen tutkimisen metodologian
kehittämiseen.
Valitsemastani tutkimustavasta johtuen pohdin paljon oman kokemuksen tutkimisen ehtoja ja edellytyksiä. Tukenani oli brittiläinen kuntoutujien
kokemustutkimuksen perinne ja lähtökohtana autoetnografia, oman kokemuksen tutkiminen itsereflektion kautta. Tutkimustapaa koskevasta pohdinnasta muodostui metatason tutkimuskysymys: mitä oman kokemuksen
tutkiminen on? Mikä on tutkimustavan anti ja rajoitukset? Keskeisiä kysymyksiä ovat, millä ehdoilla tuottamani tieto on pätevää, mikä on sen erityisyys suhteessa muuhun sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, ja mikä on
tutkimukseni merkitys toisille kuntoutujille, ammattiauttajille sekä asiakastyön kehittämiselle.
Oman kokemuksen tutkiminen oli merkityksellistä itselleni ja kuntoutumisprosessilleni. Sitä voi verrata terapeuttiseen kirjoittamiseen (vrt. Anderson 2006; Ellis ym. 2011) ja psykoterapiassa tuotettuun tarinaan. Elämä215

ni kannalta on tärkeää, että luomani tarina muutti minua, paransi
elämänlaatuani ja on minulle tosi. Lisäksi tutkimusprosessi vaikutti kokemukseeni. Dialogin ja analyysivaiheen aikana otin tietoisesti analyyttistä
etäisyyttä kokemuksiini ja tunteisiini, jolloin tunteenomainen suhtautuminen niihin väheni, ymmärrys lisääntyi ja itsereflektion luonne muuttui.
Tästä näkökulmasta tutkimukseni on siis onnistunut ja toimiva.
Tutkiessani kokemuksiani asiaa on kuitenkin tarkasteltava tiedon tuottamisen periaatteiden mukaan. Lukijan on pystyttävä arvioimaan tutkimustarinani totuudenmukaisuutta ja pätevyyttä. Perustana voi käyttää samoja periaatteita, joiden avulla voidaan arvioida luovilla ja analyyttisillä
lähestymistavoilla (Creative Analytical Practice Ethnography) tuotettua
tutkimusta (Richardson 2000, 11, 15–16; ks. myös Ellis & Bochner 2000,
750–751).
1. Kontribuutio eli lisääkö tutkimus ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä?
Tarjoaako se siitä syvää tietoa? (Richardson 2000, 11, 15–16.)
2. Esteettiset arvot eli onko teksti esteettistä ja mielenkiintoista tai
täyttääkö se taiteelliset kriteerit (Ellis & Bochner 2000, 75; 		
Richardson 2000, 15; Patton 2002, 548).
3. Refleksiivisyys eli selviääkö, miten tutkija on päätynyt kirjoittamaan
juuri tämän tekstin. Miten tutkijan subjektiivisuus esitetään? Onko
tutkimusasetelmassa tutkimuseettisiä ongelmia? (Richardson 2000, 15.)
4. Vaikuttavuus eli vaikuttaako teksti lukijan tunteisiin ja älyllisesti?
Luoko se uusia kysymyksiä, uutta tekstiä tai toimintaa? 		
(Ellis & Bochner 2000, 750–-751; Richardson 2000, 15.)
5. Todellisuuden kuvaus eli tuntuuko tutkimus uskottavalta ja
todelliselta? Tuntuuko se kertovan ainutlaatuisesta ja eletystä
kokemuksesta? (Ellis & Bochner 2000, 751; Richardson 2000, 16.)
Toisaalta tutkimustavassani toteutuu ainakin kuntoutujien kokemustutkimuksessa (Beresford 2003, 4) esitetty tutkimuksen pätevyyden kriteeri eli
kokemisen ja tulkinnan välinen läheisyys. Olen ollut yhtä aikaa kokija,
kokemuksen tulkitsija ja analysoija. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ainakin
tutkimuskohteeseen eläytyminen tuntui toteutuvan. Vielä vuosien jälkeenkin tiedän, mitä kokemukseni sairaala- ja avohoidossa merkitsivät, muistan
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miltä minusta tuntui ja miten saamani kohtelu vaikutti minuun. Silti pohdin
voinko vieläkään väittää ymmärtäväni itseäni ja kykeneväni tulkitsemaan
kokemuksiani.
Eläytymistä suurempi haaste on ollut analyyttinen etäännyttäminen
suhteessa kokemuksiini. Olen pyrkinyt etäännyttävään ymmärrykseen
käymällä systemaattisesti ja huolellisesti läpi muistoja, dialogia, päiväkirja
merkintöjä ja viestejä. Reflektoiva dialogi aineistona etäännytti, antoi
ymmärrystä ja täsmensi omien kokemusten tutkimuksen erityispiirteitä,
mahdollisuuksia ja rajoituksia. Dialogi oli alun perin tarkoitettu väitös
kirjani aineistoksi, jolloin teksti oli jo valmiiksi analyyttisempää ja etäännytetympää kuin muu tutkimusaineisto. Tutkimuksen kohteena olleet asiakas-,
hoito- ja psykoterapiasuhteetkin ovat osittain toimineet reflektiivisinä
peileinä, kokemuksista ja tunteista etäännyttävinä tekijöinä. Toinen etäännyttävä tekijä on ollut aika. Se on auttanut kokemusten tulkitsemisessa ja
ymmärtämisessä. Voi tietysti olla, että jos tulkitsisin samaa aineistoa ja
kokemuksia vuosien tai vuosikymmenen päästä, tulkintani ja ymmärrykseni muuttuisivat jälleen, tuskin kuitenkaan perinpohjaisesti.
Tutkimukseni on omakohtaisista kokemuksista muodostettu tarina. Se
pureutuu syvälle vaikeisiin kokemuksiin ja elämäntilanteeseen, jolloin
erilaiset pelot, epäilykset ja emotionaalinen tuska ovat tutkimuksen riskitekijä (Ellis & Bochner 2000, 738). Autoetnografian haasteena onkin kynnys
tutkia omia vaikeita kokemuksia tai omaa sairautta. On haastavaa ja joskus
jopa mahdotonta palauttaa mieleen, kirjoittaa sekä tutkia menneitä tapahtumia. Asioiden muisteleminen ei todellakaan tuntunut aina helpolta.
On myös mahdollista, että tutkija valitsee aineistoksi muutaman, yleensä lennokkaan narratiivin omasta elämästään, jolloin tulkinnat ilmiöstä
jäävät pinnallisiksi ja tieto pohjautuu suppeaan aineistoon. Tosin tutkimuksissa, joissa tutkittaviin kokemuksiin liittyy erityisen vahvoja tunteita,
voi rajattujen kokemusten kerääminen olla perusteltua. (Wallendorf & Brucks
1993, 344–345.) Vanhojen kokemusten tutkimisessa haasteena on myös
muistojen epäluotettavuus. Minulla oli tukenani päiväkirjat ja sairauskertomukset, joihin vertailin muistikuviani.
Haasteista huolimatta autoetnografisella otteella on omat etunsa. Tutkimusote tarjoaa mahdollisuuden tuottaa uutta tietoa psyykkisen sairastumisen ja
kuntoutumisen prosessista sekä sen aikana tapahtuneesta identiteetin muuttumisesta. Sen avulla on mahdollista valottaa yhtä muutosprosessia kokonaisuudessaan, ilman ulkopuolisen tutkijan tekemiä tulkintoja.
Autoetnografian luonne itsen ja omien kokemusten tarkastelussa osana
yhteisöä ja kulttuuria tarjoaisi uusia mahdollisuuksia yhteiskuntatieteissäkin.
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Autoetnografiaa voi kutsua kulttuuriseksi itsereflektioksi, sillä siinä tutkija
tarkastelee itseä ja omia kokemuksiaan osana yhteisöä tai kulttuuria (Ellis
& Bochner 2000, 737, 751; Chang 2008). Autoetnografisella tutkimuksella olisi mahdollista valottaa ja analysoida esimerkiksi ammatillista auttamistyötä, sen olemusta ja työtapoja, jolloin se palvelisi sosiaalityön ja
mielenterveystyön kehittämistä. Työntekijän minuudestaan ja omasta työstään
tekemät havainnot kertoisivat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä,
yhteiskunnasta, yhteisöstä, ammatillisuudesta sekä kulttuurista. Autoetnografisen otteen kautta olisi mahdollista tavoittaa yhteisiä kokemuksia sekä
se, että jokainen työntekijä, kuntoutuja tai kokemusasiantuntija kokee asiat
omalla tavallaan.
Tästä pohdinnasta päästään tutkimukseni yleistettävyyteen. Sitä rajaa
se, että toipumistarinani on monella tavalla erityinen. Se on korkeasti koulutetun Etelä-Suomessa asuvan naisen tarina. Sen erityisyys on mahdollisuus hyödyntää akateemisia opintoja ja jopa tutkimuksen tekemistä toipumisen välineenä. Toisaalta sairastumisen kokemukset ovat aina jollakin
tavalla erityisiä ja kuntoutumisen edellytykset ovat erilaisia, vaikka psyykkinen sairaus olisi sama. Todennäköisesti olisin saanut erilaisia tuloksia
haastattelemalla toisia kuntoutujia tai kokemusasiantuntijoita sairastumisen, kuntoutumisen, asiakassuhteiden, vertaistuen tai kokemusasiantuntijuuden merkityksestä. Toinen tutkijakin olisi ehkä tulkinnut tutkimus
aineistoani toisin, mutta olisiko hän osannut poimia tarinastani juuri ne
oleelliset asiat tai kysyä oikeat kysymykset tai kyennyt ymmärtämään,
tulkitsemaan ja analysoimaan niitä oikein. Autoetnografisen otteen etuna
oli se, että se mahdollisti kokonaisvaltaisen lähestymisen pitkäkestoiseen,
hyvin henkilökohtaiseen ja arkaan prosessiin.
Tutkimuksessani olen halunnut kuvata sairastumista ja kuntoutumista
mahdollisimman rehellisesti tutkimustarinan muodossa. En ole edes tavoitellut laaja yleistettävyyttä enkä kuvittele kertovani lopullista ja yleispätevää totuutta sairastumisen ja kuntoutumisen kokemuksesta. Tutkimuksen
merkityksen voi ilmasta sanomalla, että tämä tutkimus, kuten kaikki
muutkin tutkimukset, on tarina, joka kartuttaa sitä mallitarinoiden varantoa, joka kuuluu tiettyyn hetkeen ja kulttuuriin.
Kävelen sairaalan puistossa
Penkillä istuu pieni lintu
Katselemme hetken toisiamme
Lintu pyrähtää lentoon
(Päiväkirjasta 18.8.1994)
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Päivi Rissanen

Tutkimuksessa tarkastellaan psyykkisen sairastumisen ja kuntoutumisen prosessia
tutkijan omakohtaisen kokemuksen kautta. Sen keskeisenä lähtökohtana ovat tutkijan sosiaaliseen taustaan sidotut kokemukset, itsereflektio ja itsen havainnoiminen.
Tutkimusaineistona ovat tutkijan omat päiväkirjat ja kirjeet sekä toisen tutkijan
kanssa käyty kirjallinen dialogi.
Tutkimuksessa tuotetaan tietoa kuntoutumisen prosessista yksilön identiteetti
kysymyksenä. Se tuo keskusteluun myös vertaistuen, kokemusasiantuntijuuden ja
kokemustutkimuksen mahdollisuuksia ja paikkoja mielenterveystyössä. Lisäksi tutkimuksessa kysytään laajasti: mitä merkitys mielenterveyskuntoutujien itse tuottamalla
tiedolla on? Millä tavalla omaa kokemusta voi käyttää tutkimusprosessissa?

TOIVOTON TAPAUS? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Ihmisten omakohtaisen kokemuksen arvostus on lisääntynyt sosiaali- ja terveyden
huollossa viime vuosina. Kokemusasiantuntijuuden, kokemustiedon ja vertaistuen
merkityksestä palvelujen toteuttamisessa, arvioimisessa, kehittämisessä ja tutkimus
toiminnassa keskustellaan yhä enemmän. Asiaan liittyy kiinteästi palvelun käyttäjien
osallisuus, osallistuminen, aktiivisuus, toimintamahdollisuudet ja asiakaslähtöinen
työ.
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