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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kotona asuvien jo pidempään psykoosisairauden kanssa 
eläneiden mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä kokemuksia tuen saannista. Tavoitteena 
oli hahmottaa kuntoutujien itsenäisessä asumisessa tarvitsemaa tukea sekä myös läheisten tässä 
tilanteessa tarvitsemaa tukea. Kuntoutujien ja läheisten oma näkökulma oli lähtökohtana.  
Hoitotieteellistä tutkimustietoa aiheesta on melko vähän.  
 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuntoutujia (n=9) ja heidän läheisiään (n=6) erikseen. 
Tutkimukseen osallistuvat kuntoutujat tavoitettiin Helsingin kaupungin avohoidon kautta ja läheiset 
kuntoutujien itsensä välityksellä. Aineisto analysoitiin kahdessa osassa käyttäen aineistolähtöistä 
laadullista sisällönanalyysiä.   
 
Analysoinnin tuloksena kuntoutujien aineistosta saatiin kahdeksan pääluokkaa. Kuntoutujien 
kokemuksia tuen saannista kuvaavat luokat olivat: 1) Pitkä yhteistyö ammattilaisten kanssa arjessa, 
2) Perheen mukanaolo, 3) Oma sosiaalinen verkosto, 4) Koti ja turvattu arki, 5) Sopiva toiminta,  
6) Sairauden hallinta, 7) Terveempien elintapojen edistäminen ja 8) Yhdessä tulevaisuuteen 

suuntaaminen. 

 
Läheisten aineistosta johdettiin viisi pääluokkaa. Läheisten kokemuksia kuvaavat pääluokat olivat: 
1) Traumaattiset tuen puutteen vaiheet taustalla, 2) Yhteydenpito ammattilaisten kanssa,  
3) Ammattilaisten kanssa suunnitellusti toimiminen, 4) Huolehtimisvastuun vähentäminen ja  
5) Oman selviytymisen huomiointi.  
 

Tulosten perusteella kuntoutujat pitävät keskeisenä hyvää tukimuotojen yhdistelmää, jossa julkiset 
palvelut ja muu tuki muodostavat kokonaisuuden, joka antaa tilanteen mukaan sopivasti tukea ja 
apua. He arvostavat yhdessä työskentelyä tulevaisuuden hyväksi. Perhe kokee hyödyllisenä kaiken 
tuen, joka auttaa kuntoutujaa ja heitä itseään selviytymään ja pääsemään eteenpäin. Läheiset 
toivovat helpotusta jatkuvaan huolen kantamiseen. Kuntoutujien ja läheisten näkemykset tärkeistä 
asioista olivat hyvin samansuuntaisia. Ammattilaisten näkökulmasta tuen kokonaisuuden 
ymmärtäminen, koordinointi ja suunnittelu ovat tärkeitä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 
perhekeskeisen kuntoutumista tukevan hoitotyön edistämiseen psykiatrisen avohoidon ja kotihoidon 
kontekstissa. 
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The purpose of the study was to describe the experiences of support received by persons living with 
severe mental illness in the community independently and the experiences of support received by 
their family members. The aim of this study is to outline the support needed and to give voice to 
people themselves. More nursing research in this context is necessary. 
 
The data were collected by interviewing mentally ill persons (n=9) and their family members (n=6) 
separately. The participants were clients of the psychiatric outpatient clinics in Helsinki and people 
close to them. The data were analysed using inductive content analysis.  
 
As a result of analysis, the first part of data was categorized to eight main categories. The categories 
derived from the data were:  1) Long-term collaboration with professionals, 2) Family involvement 

in rehabilitation process, 3) Supportive personal network, 4) Daily life at home secured,  
5) Meaningful activities, 6) Illness management, 7) Physical health promotion and 8) Orientation 

for the future. 
 
The second part of data was categorized to five main categories. The five categories describing the 
support of family members were:  1) Previous traumatic experiences of lacking support, 2) Active 

connection with professionals, 3) Planning and working together with professionals, 4) Having less 

to take care and 5) Own coping process supported. 

 

According to the results, mentally ill persons prefer a good combination of formal and informal 
support and working together for the future. Their family members find useful the support that helps 
their close ones and themselves to cope and to get forward. Having less to worry and look after is 
desired.  From the professional point of view, understanding the support as a whole, coordinating 
and planning are important. The results of this study can be used to promote family-centric and 
rehabilitation-oriented psychiatric nursing care in the context of psychiatric outpatient care and 
home care. 
 
Keywords: psychiatric nursing, psychiatric outpatient care, rehabilitation, family nursing, mentally 
ill persons, home living 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

Ajatus tämän tutkimuksen toteuttamisesta lähti liikkeelle erilaisista havaituista muutoksista ja 

painotuksista, jotka liittyvät psykoosisairautta sairastavien ihmisten kuntoutukseen. Omassa 

kodissa asuvien kuntoutujien ja myös heidän läheistensä tukeminen heidän omista tarpeistaan 

lähtien on hoitotyön kannalta tärkeä ja edelleen ajankohtainen aihe.     

 

Käytetyt käsitteet ja kieli kuvastavat ajattelun muutosta. Psykiatrisen kuntoutuksen sijaan 

puhutaan mielenterveyskuntoutuksesta, joka on edellistä laajempi monialainen yläkäsite. Se 

kattaa erilaisiin mielenterveysongelmiin liittyvän kuntoutuksen ja myös ennaltaehkäiseviä 

toimia, varhaiskuntoutusta sekä puuttumista toimintakykyä ja työkykyä heikentäviin ilmiöihin 

kuten erilaiset perhe-, työ- ja kouluyhteisön ongelmat, syrjäytyminen, osallisuuden puute ja 

leimautuminen. (Riikonen & Järvikoski 2001.) Kuntoutus yleensä voidaan määritellä 

suunnitelmalliseksi ja monialaiseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa 

toteuttamaan elämänprojektejaan ja pitämään yllä elämänhallintaansa silloin, kun hänen 

mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat sairauden tai muun syyn 

takia uhattuna tai heikentyneet (Järvikoski ja Härkäpää 2001). Potilaan sijasta käytetään 

kuntoutuvasta ihmisestä käsitettä mielenterveyskuntoutuja tai kuntoutuja. Kuntoutuja on 

nykykäsityksen mukaan yksilöllistä kuntoutumisprosessiaan läpikäyvä ihminen sekä omia 

pyrkimyksiään ja tavoitteitaan toteuttava toimija, joka pyrkii paitsi ymmärtämään ja 

tulkitsemaan, myös suunnittelemaan omaa elämäänsä ja sen perustaa (Järvikoski & Härkäpää 

2001).  

 

Mielenterveyskuntoutuksessa on nähtävissä yleisempiä kehityslinjoja, joiden huomioimista ja 

vahvistamista käytännön tasolla myös hoitotyössä tarvitaan. Puhutaan kuntoutusparadigman 

muutoksesta. Työntekijäkeskeisestä, puutteita korjaavasta lähtökohdasta on siirrytty 

kuntoutujakeskeiseen, voimavaroja sekä sosiaalisia - ja ympäristötekijöitä huomioivaan. (STM 

2003.) Keskeinen haaste on yhdistää kaksi erilaista näkökulmaa eli diagnooseihin, oireisiin ja 

hankaluuksiin keskittyvä ajattelutapa sekä voimavarakeskeinen lähestymistapa, joka painottaa 

selviytymiskeinoja, osallistumista ja täysivaltaista kansalaisuutta. (Koskisuu 2004, 12.) 

Aiemmin kuntoutuja oli enemmän passiivisen palvelujen vastaanottajan roolissa. Nykyisin 

korostetaan osallistumista, asiantuntijuutta omassa elämässä ja yksilöllisille tarpeille rakentuvaa 

kuntoutusta. Tavoitteena on molemminpuolisesti vastuullinen yhteistyösuhde, joka laajennetaan 

koskemaan kaikkia osallisia, myös potilaan läheiset ja yhteistyökumppanit 
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palvelukokonaisuudessa.  (Latvala 2002 & Koskisuu 2004.) Valtioneuvoston 

kuntoutusselonteossa (STM 2002) korostetaan palvelujen asiakas- ja kuntoutujalähtöisyyttä sekä 

asiakaspalvelun uusien muotojen kehittämistä. Kuntoutujan asema, tiedonsaanti, osallistuminen 

kuntoutusprosessissa ja vaikuttaminen ympäristöön ovat keskeisiä teemoja. Kuntoutuksen 

tavoitteet ja toimintakokonaisuudet tulee määritellä kuntoutujan omista lähtökohdista käsin. 

Kuntoutujan elämästä ja ympäristöstä lähteviä, joustavia toimintatapoja pyritään kehittämään. 

 

Näkemys asiantuntijuudesta on myös muuttunut. Ammattilaisten asiantuntemuksen rinnalle 

tunnustetaan nykyisin kuntoutujan ja perheen asiantuntemus omasta tilanteestaan sekä 

vertaisasiantuntijuus (mm. Koskisuu 2004). Monipuolisen asiantuntemuksen käyttöä voidaan 

ulottaa myös käyttäjälähtöisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, arviointiin ja 

tutkimukseen (Jones & Scannell 2002). Lisäksi kuntoutustoiminnan tulisi perustua yhä 

enemmän näyttöön ja toipumista edistäville periaatteille. Toipumista eri muodoissaan voi 

tapahtua kaiken vajavaisuuden keskellä (Torrey, Rapp, Van Tosh, Mc Nabb & Ralph 2005.). 

Toipumista edistäviä periaatteita ovat ihmisen hahmottaminen kokonaisena elämänsä eri 

rooleissa, osallistumisen ja kumppanuuden periaate, itsemäärämisoikeuden kunnioittaminen 

sekä kasvun mahdollisuuksien havaitseminen ja edistäminen vaikeissakin tilanteissa. (Farkas, 

Gagne, Anthony & Chamberlin 2005.) 

 

Mielenterveyspalvelujen painopiste on yhä enemmän siirtynyt avohoidon puolelle, kun 

laitosvaltaisuutta on purettu 1980-luvulta lähtien. Avohoitoa on jo pitkään pyritty kehittämään, 

mutta haastetta riittää edelleen ihmisten arkeen limittyvien, integroitujen avopalvelujen 

kehittämisessä. (Harjajärvi, Pirkola & Wahlbeck 2006.) Myös mielenterveyspalvelujen 

laatusuosituksessa (STM 2001) korostettiin avohoidon ensisijaisuutta ja kuntouttavaa otetta. 

Avohoidolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kunnallisen psykiatrisen poliklinikan järjestämää 

ja koordinoimaa toimintaa. Hoitoa ja kuntoutusta ei voida täysin erotella. Avohoidon 

kuntoutustoiminnasta käytetään erilaisia nimityksiä käytännössä. Avokuntoutuksella 

tarkoitetaan poliklinikalla sekä tarvittaessa kotona ja kotoa käsin tapahtuvaa kuntouttavaa 

toimintaa. Avokuntoutuksen kanssa rinnakkain käytetään myös käsitettä kotikuntoutus, jota 

käytetään usein, kun korostetaan kotiin asti vietyjä kuntoutuspalveluja. Kotikuntoutus on 

voimakkaasti lisääntynyt 2000-luvulla. Puhutaan myös asumiskuntoutuksesta, johon yhtenä 

muotona kuuluvat itsenäisen asumisen tukipalvelut. Pitkäaikaisesta psykoosisairaudesta ja 

siihen liittyvästä eriasteisesta toimintakyvyn heikkenemisestä kärsivien kuntoutus on osa 

psykiatrisen avohoidon kuntoutustoimintaa. 
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Avohoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä kiinnitetään enemmän huomiota kuntoutujan 

kuntoutumisolosuhteisiin. Kunnollisen asumisen, kodin ja kotona selviytymisen tuen merkitys 

on korostunut. Mielenterveyskuntoutujien asumista ja kuntouttavia palveluja koskevassa 

kehittämissuosituksessa (STM 2007) todetaan, että mielenterveyskuntoutujien ensisijainen ja 

tavoiteltava asumismuoto on oma koti. Eriasteisesti tuettua asumista järjestetään, kun omassa 

kodissa asumisen edellytyksiä ei vielä ole. Kotona asumiseen on joka tapauksessa liitettävä 

riittävästi asumista turvaavia ja kuntouttavia tukipalveluja. Kotona asumisella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa suhteellisen itsenäistä asumismuotoa, jossa tuki perustuu avohoidon palveluihin. 

Tarvittavat työntekijöiden tekemät kotikäynnit kuuluvat tukeen, mutta muuten ei työntekijöitä 

ole paikalla. Kuntoutujat asuvat omassa kodissa itsekseen tai jakavat kodin toisten kanssa.  

 

Hoitotyön näkökulma on yksi lähestymistapa monitieteiseen ja moniammatilliseen 

mielenterveyskuntoutukseen. Tässä työssä lähtökohtana on pitkäaikaisesta psykiatrisesta 

sairaudesta kärsivien ihmisten kuntoutumista tukeva hoitotyö. Hoitotyössä tarvitaan yhä 

enemmän asiakkaiden kohtaamista heidän omissa luonnollisissa ympäristöissään arjen 

tilanteissa sekä yhteisöllistä otetta. Haasteena on palvelujen käyttäjien osallistumisen lisääminen 

ja heidän oikeuksiensa tukeminen sekä leimautumisen vastustaminen. Perheiden tukeminen 

korostuu. (Välimäki 2002.) Perheen huomioivasta, perhekeskeisyyden periaatetta toteuttavasta 

hoitotyöstä käytetään myös käsitettä perhehoitotyö. Psykiatrisessa perhehoitotyössä keskeistä on 

potilaan ja omahoitajan välinen vuorovaikutussuhde, joka laajenee yhteistyösuhteeksi perheen 

kanssa. (Pitkänen, Åstedt-Kurki, Laijärvi & Pukuri 2002.) Yleensä ammattilaisten 

suhtautumisessa perheeseen on tapahtunut muutosta. Sairauskeskeisistä, syyllistävistä ja 

torjuvista ajattelumalleista on suuntauduttu enemmän tarkastelemaan perheen tarpeita yhdessä 

selviytymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Ammattilaisia on alettu pitää kuntoutumisen 

mahdollistajina. (Stengård 2005.)  

 

Mielenterveyskuntoutujien avokuntoutus, kotona asuminen ja tarvittava tuki ovat haastavia 

tutkimus- ja kehittämisaiheita. Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelmassa (STM 2003) 

todetaan, että tarvitaan tutkimusta erityisesti avomuotoisten kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi. 

Yleensä tulisi olla enemmän mielenterveyskuntoutuksen sisällön, laadun ja palvelujen 

organisoinnin tutkimusta. Perhekeskeisemmän hoitotyön kehittämisen pohjaksi tarvitaan 

perhehoitotieteellistä tutkimusta. Tutkimusten mukaan potilaat ja asiakkaat toivovat perheen 

parempaa huomioimista hoitotyössä. (Rantanen, Paavilainen & Åstedt-Kurki 2006.) 

Perhehoitotieteellinen tutkimus tuottaa perheiden ja perheenjäsenten hyvinvointiin liittyvää 
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tietoa sekä tietoa kokemuksista ja odotuksista suhteessa hoitotyöhön (Åstedt-Kurki, Paavilainen 

& Lehti 2001).  Psykiatrisessa avohoidossa tehtyä perhekeskeisen kuntoutumista tukevan 

hoitotyön tutkimusta on varsinkin Suomessa tehty niukasti. Kotona asuvien psykoosisairaudesta 

kärsivien ihmisten ja heidän perheidensä tukemisesta on melko vähän hoitotieteellistä tietoa. 

Kotiin asti vietyä tukea ei ole tutkittu juuri lainkaan. Tutkimuksissa ei myöskään ole juuri 

kysytty kuntoutujan näkemyksiä perheen tuen tarpeista ja perheen mukaan ottamisesta. 

Tarvittavan tuen sisällön hahmottaminen kuntoutujan ja perheen näkökulmasta on tärkeää.     

 

Kotona asuvat, psykoosisairaudesta kärsivät mielenterveyskuntoutujat ja heidän perheensä 

tarvitsevat pitkäaikaista tukea. Tarpeenmukainen ja toipumista edistävä tuki on asianmukaisen 

lääkehoidon ohella hoidon ja kuntoutuksen perusta skitsofrenian hoitosuosituksen mukaan. 

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008.) Tarvittavan tuen 

kuvaaminen on tärkeää perhekeskeisen kuntoutumista tukevan hoitotyön sisällön kehittämiseksi 

avokuntoutuskontekstissa.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata jo useamman vuoden 

psykoosisairauden kanssa eläneiden aikuisten kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja 

heidän perheenjäsentensä kokemuksia tuen saannista. 

 

2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Perhehoitotyössä asioita tarkastellaan potilaan tai kuntoutujan ja tämän läheisten tilanteesta 

käsin. Siinä otetaan huomioon sekä potilaan että hänen läheistensä tarpeet ja pyritään 

vastaamaan niihin. (Åstedt-Kurki, Paavilainen & Pukuri 2007.) Perhehoitotyön lähtökohta on 

asiakkaiden, potilaiden ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 

arkielämästä selviytyminen eri elämänvaiheissa. Siihen kuuluu ammatillinen hoitaminen sekä 

itsestä ja läheisistä huolenpidon edistäminen. (Aho, Paavilainen & Åstedt-Kurki 2004.) Tässä 

yhteydessä perheen hoitamista voidaan pitää vastaamisena perheen yleisiin tuen ja ohjauksen 

tarpeisiin, jotka liittyvät psyykkisen sairauden aiheuttamaan stressiin (Rose, Mallinson & 

Walton-Moss 2004).  

 

Perheen ja yksilöiden hyvinvointi on sidoksissa toisiinsa. Hoitotyössä perhe voidaan nähdä 

taustalla olevana tai voidaan tarkastella perheenjäsenten yksilöllisiä tarpeita. Perhe hahmotetaan 

myös kokonaisuudessaan asiakkaana, jolloin perheen vuorovaikutus, vahvuudet ja 

selviytyminen yhdessä ovat hoitotyön lähtökohtana. Perhe on lisäksi osa laajempaa yhteisöä ja 

sosiaalisia verkostoja. (Hakulinen, Koponen & Paunonen 1999.) Mielenterveyskuntoutuksessa 
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kuntoutujan ja perheen kanssa yhteistyötä tehdessä on tarpeen vaihdella näkökulmia joustavasti 

tilanteen mukaan.  

 

Perhehoitotyön tutkimuksessa voidaan tarkastella perhettä yhden perheenjäsenen kautta, 

yksittäisten perheenjäsenten summana tai kokonaisena perheyksikkönä. Ratkaisu riippuu 

tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimustehtävästä. (Åstedt-Kurki ym.2001.) Tässä tutkimuksessa 

lähtökohtana on, että kuntoutuja on pääasiallinen hoitotyön asiakas, mutta perhe on kuntoutujan 

tärkeä taustatuki. Perheenjäsenillä on kuitenkin kuntoutujan läheisinä omia tuen tarpeita, joihin 

vastaaminen on myös hoitotyön tehtävä. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kuntoutujien ja 

perheenjäsenten omia tuen kokemuksia.   

    

Perhehoitotieteellisen tutkimuksen perustaksi tarvitaan perheen määrittely. Määritelmä ohjaa 

tutkimusprosessia ja siinä tehtyjä ratkaisuja. (Åstedt-Kurki ym. 2001.) Perheen käsite on 

muuttunut perherakenteiden monimuotoistuessa siihen suuntaan, että ihmisen oma kokemus ja 

valinnat sekä tilannekohtaisuus painottuvat perheen määrittelyssä enemmän (Marin 1999). 

Mielenterveyskuntoutujan perheen käsite on tarpeen ymmärtää laajasti. Tässä tutkimuksessa 

perhe käsitetään Paavilaisen (1998) tapaan ainakin kahden perheenjäsenen muodostamaksi 

yksiköksi, jonka jäsenet itse määrittelevät perheeksi (Åstedt-Kurki ym 2001). Kuntoutuja itse 

määrittelee, ketä hänen perheeseensä kuuluu, keitä hänelle läheiset ihmiset ovat. Läheisyys 

perustuu tunnesuhteeseen. Muita määrittelyperusteita voivat olla sukulaisuus tai juridiset seikat. 

(Åstedt-Kurki, Paavilainen & Pukuri 2007.) Lähiomaisten lisäksi perhettä voi olla muu 

kuntoutujalle merkittävä läheinen. Perhe on yhteistyökumppani hoidossa ja kuntoutuksessa 

kuntoutujan sallimissa rajoissa. Tässä tutkimuksessa kuntoutujan perheenjäsenistä käytetään 

nimitystä läheiset.  

 

2.1 Psykoosisairaus kuntoutujan ja läheisten elämässä 

 

Pitkäaikainen psykoosisairaus vaikuttaa monin tavoin kuntoutujien ja heidän läheistensä 

elämäntilanteeseen. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan lähinnä skitsofreniaryhmän sairauksia.  

Skitsofrenia on monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka aiheuttamat hankaluudet vaihtelevat 

eri ihmisillä. Avokuntoutuksessa olevilla kuntoutujilla on arjessa selviytymistä heikentäviä 

sairauden oireita ja toimintakyvyn laskua. Erityisvaikeutena skitsofreniaan liittyy eriasteisia 

kognitiivisia puutoksia, jotka näkyvät mm. muistin, oppimisen, hahmottamisen, ja toiminnan 

ohjauksen alueilla. Psykoosisairauteen kuuluu usein stressitilanteisiin liittyviä akuuttivaiheita ja 
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tasaisia vaiheita. On tärkeätä pyrkiä ennaltaehkäisemään pahenemisvaiheita, ylläpitämään ja 

edistämään toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Perheen mukanaolo kuntoutuksessa on tarpeen. 

(Lähteenlahti 2001.)  

  

Psykoosisairauden kanssa elävän mielenterveyskuntoutujan tilanteesta ja tarpeista on 

tietoa kirjallisuudessa. Psykoosioireista kärsivä kokee itsensä epävarmaksi ja haavoittuvaksi. 

Hän kaipaa turvallisuutta, elämiseensä hallintaa ja jäsennystä sekä omana itsenään arvostetuksi 

tulemista. (Koivisto, Janhonen & Väisänen 2004.) Pidempäänkin sairastaneella ihmisellä on 

myös tiedon tarpeita. Kuntoutujat toivovat enemmän tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, 

sairauden kulkuun vaikuttavista asioista, sairauden vaikutuksista arjessa selviytymiseen ja 

omista oikeuksistaan. He kokevat myös tiedon vaikuttavan myönteisesti läheisten 

suhtautumiseen. (Hotti 2004.) Kuntoutujaa auttaa, jos läheiset ymmärtävät hänen sairauttaan, 

siitä aiheutuvia käyttäytymisen muutoksia ja sen hoitoon liittyviä asioita.  (Rose, Mallinson & 

Walton-Moss 2004). 

 

Pitkäaikaissairas kuntoutuja kokee tilanteessaan usein eristäytymistä, turhautumista ja 

sivullisuutta. Mielekkään olemassaolon toteutumiseksi on tärkeää yhteyden säilyttäminen ja 

saaminen toisiin ihmisiin ja ymmärretyksi tuleminen (Erdner, Nyström, Severinsson & Lützen 

2002). Sopeutuminen ympäröivään yhteisöön ei aina ole sairastavalle helppoa. Ponnistelut 

yksinäisyydestä tasa-arvoiseen osallistumiseen ja toisten välinpitämätön kohtelu kuvasivat 

kuntoutujien kokemuksia suhteesta yhteisöönsä Granerudin ja Severinssonin tutkimuksessa 

(2006).  

 

Leimautuminen koetaan elämää haittaavana asiana (Nikkonen 1996). Toisten sairautta 

vieroksuvat reaktiot sekä kuntoutujan omat kielteiset asenteet sairautta ja sen mukanaan tuomia 

kognitiivisia puutoksia kohtaan vieraannuttavat yhteisöstä. Aktiivisen elämän esteitä voivat olla 

epävarmuus itsestä, vaikeus lähestyä muita ihmisiä, aiemmat kokemukset hankaluuksista, 

sairauden murehtiminen, tiedon puute ja oppimisvaikeudet sekä tulevaisuuden kiinnekohtien 

puute. (Erdner, Magnusson, Nyström & Lützén 2005.) Kuntoutujat kaipasivat ihmissuhteita ja 

toimintaa, mutta olisivat tarvinneet tukea näiden saavuttamiseksi (Erdner ym.2002, Granerud & 

Severinsson 2006). 

 

Mielekkään tekemisen puute on kuntoutujien keskeisiä hyvinvoinnin esteitä, samoin aloitekyvyn 

puute toiminnan kehittämiseksi (Nikkonen 1996, Erdner ym. 2002). Kuntoutujat tunnistavat  
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tarvitsevansa myös monenlaista apua arjesta selviytymisessä, mutta eivät halua olla kontrollin 

alaisia. He haluavat säilyttää itsenäisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa omissa asioissaan, 

osallistua ja vaikuttaa sekä kokea kehittyvänsä. (Erdner ym.2002.) 

 

Vaikeat sairauden oireet, etenkin mielialaan liittyvät oireet heikentävät eniten elämän hallinnan 

tunnetta (Bengtsson-Tops 2004). Masennuksen ja toivottomuuden tunteet ovat tavallisia. 

Kuntoutujalle on keskeistä ylläpitää toivoa paremmasta, toipumisen mahdollisuuksista. (Kelly & 

Campbell 2005, Moore 2005.) Toipumista voi tapahtua missä vaiheessa tahansa. Tarvitaan 

ihmisiä, jotka uskovat toipumisen mahdollisuuksiin ja suhtautuvat skitsofreniaa sairastavaan 

kokonaisena ihmisenä eikä vain sairauden kautta määriteltynä. (Kelly & Campbell 2005.) 

 

Skitsofreniaa sairastavalle toivo on tärkeätä. On tutkimusnäyttöä siitä, että toivolla ja 

subjektiivisesti koetulla terveydellä ja yleisellä elämänlaadulla on yhteys. Skitsofreniaa 

sairastavilla toivoa vahvistavat suhteet toisiin ihmisiin, koetut onnistumiset arkielämässä, 

hallinnan tunne myös sairauden suhteen, oman elämälle tarkoituksen löytäminen ja 

tulevaisuudennäkymät. (Kylmä, Juvakka, Nikkonen, Korhonen & Isohanni 2006). Kuntoutujalla 

on tarve elää laadukasta ja hyvää elämää sairaudesta huolimatta, ja työntekijöiden keskeinen 

tehtävä on raivata hyvän elämän esteitä (Clark 2004).   

 

Mielenterveyskuntoutujat ovat lisääntyvästi moniongelmaisia ja tarvitsevat monipuolista tukea. 

Sairastamiseen liittyy yhä useammin päihdeongelmia, jotka heikentävät selviytymistä (Pirkola  

& Wahlbeck 2004). Myös skitsofreniaa sairastavien fyysiseen terveyteen on viime aikoina 

kiinnitetty huomiota, koska riski saada lisäsairauksia on heillä suurentunut. Seurantaa tulisi 

järjestää. (Dombrowsky & Rosenstock 2004, Marder ym. 2004.) Varsinkin keski-ikäisen tai 

ikääntyvän kuntoutujan huoli kohdistuu fyysiseen terveyteen ja muistiin liittyviin asioihin 

(Auslander L & Jeste D 2002). 

 

On myös tutkimustietoa siitä, että oma koti on kuntoutujien eniten toivoma asumismuoto. 

Kuntoutujien on todettu voivan paremmin ja olevan toimivampia, kun he voivat asua sopivaksi 

katsomassaan asumismuodossa itse valitsemiensa ihmisten kanssa. Sosiaalinen tuki ja elämän 

vakaus ovat asumisessa hyvinvointia edistäviä asioita. (Browne & Courtney 2004.) 

Skitsofreniaa sairastavien henkilöiden koettu elämänlaatu oli parempi vähemmän tuetusti yksin 

tai toisten kanssa asuen kuin laitosmaisissa asumismuodoissa, joissa oli työntekijöitä aina 

paikalla. He olivat tyytyväisiä asumiseen liittyvään itsenäisyyden, vaikutusvallan ja 
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yksityisyyden tunteeseen. He myös kokivat sosiaalisen verkostonsa paremmaksi. (Hansson, 

Middleboe, Sørgaard, Bengtsson-Tops, Bjarnason, Merinder, Nilsson, Sandlund, Korkeila & 

Vinding 2002.) 

 

Läheisten tilanteesta ja tarpeista on myös tietoa kirjallisuudessa. Sairaus kuormittaa läheisiä 

monin tavoin. Mielenterveyskuntoutujan perheen tarpeita on tarkasteltu varsinkin huolta pitävän 

läheisen näkökulmasta. Sairaasta perheenjäsenestä huolta pitävät kokevat tilanteen raskaana ja 

haluaisivat jakaa huolenpidon taakkaa. (Ohaeri 2003, Stengård 2005, Lloyd & Carson 2005.) 

Läheisille usein kuormittavinta on potilaan vaikea oireilu, ongelmallinen käyttäytyminen ja 

toimintakyvyn puute (Ohaeri 2003, Koukia & Madianos 2005, Stengård 2005). Huolta voi 

aiheuttaa myös kuntoutujan itsetuhoisuus (Östman 2004). Sairaan perheenjäsenen hyvä hoito, 

kuntouttava kodin ulkopuolinen toiminta ja perheen tukiverkosto vähentävät läheisten 

kuormitusta (Ohaeri 2003, Koukia & Madianos 2005).  

 

Perheen kuormitukseen vaikuttaa paljon se, miten hyvin arjen rutiinit sujuvat ja miten 

perheenjäsenten tarpeet ja kodin ulkopuoliset aktiviteetit pystytään sovittelemaan yhteen 

tyydyttävällä tavalla (Provencher, Perrault, St-Onge & Rousseau 2003, Ivarsson, Sidenvall & 

Carlsson 2004). Huolehtiminen rajoittaa läheisen omaa elämää (Ivarsson, Sidenvall &Carlsson 

2004, Östman 2004). Lisäksi perheen kuormittumiseen vaikuttava ja hyvinvointia uhkaava 

tekijä on leimautuminen, jota varsinkin pitkäaikaispotilaan perhe joutuu kohtaamaan (Östman & 

Kjellin 2002, Ohaeri 2003, Östman 2004, Rudge & Morse 2004). Tuen puute voi johtaa 

suhteiden katkeamiseen potilaan, läheisten ja ammattilaisten välillä (Lloyd & Carson 2005). 

 

Varsinkin potilaasta huolta pitäviä läheisiä usein painavat huolen lisäksi raskaat tunteet kuten 

suru, syyllisyys ja viha (Saunders & Byrne, Ohaeri 2003, Ivarsson ym. 2004, Stengård 2005). 

Läheisen omakin terveys ja hyvinvointi voi olla uhattuna (Ohaeri 2003, Östman 2004, Stengård 

2005). Avuttomuutta ja epävarmuutta aiheuttaa sairauden arvaamattomuus ja ennustamattomat 

tilanteet. On turhauttava seurata läheisen kärsimystä, mutta toisaalta kiitollisuutta herättävää, 

kun läheinen toipuu. (Saunders & Byrne 2002.) Selviytymistä helpottaa, jos on mahdollisuus 

käsitellä raskaita kokemuksia. Huolenpidon mielekkääksi kokeminen auttaa myös. (Provencher 

ym. 2003).  

 

Toivo on myös skitsofreniaa sairastavan läheisille tärkeää. Toivon kokeminen liittyy 

tulevaisuuteen, realistisen myönteisiin odotuksiin. Perhe, ystävät, ammattilaiset, uskonnollinen 
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vakaumus ja myönteinen asenne ovat toivon lähteitä. (Kylmä ym. 2006.) Perhe ja ystävät olivat 

yleensäkin keskeisiä tuen lähteitä kuntoutujan läheisille (Saunders &Byrne 2002). 

 

2.2. Kuntoutujan ja läheisten tukeminen 

 

Kuntoutuja tarvitsee asianmukaista hoitoa ja keinoja selviytyä sairauden kanssa. On olemassa 

näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten skitsofreniaa sairastavien tukea tulisi järjestää. Päivitetty 

skitsofrenian hoitosuositus on julkaistu 1.1.2008 (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & 

Suomen Psykiatriyhdistys ry). Moniammatillisen avohoidon työryhmän antama tuki, johon 

kuuluu aktiivinen kontaktissa pitäminen ja kotikäynteinä tapahtuva kuntoutujan tukeminen on 

perusta. Keskeistä on myös pitkäaikainen tukeva hoitosuhde. On vahvaa näyttöä siitä, että 

kuntoutujien ja perheiden tukemisessa psykoedukatiivinen työskentely on hyödyllistä. Tätä 

tulisikin lisätä yksilö-, ryhmä- ja perhetyömuodoissa. Arkielämäntaitojen ja sosiaalisten taitojen 

harjoittelu mielekkäissä yhteyksissä on osa kuntoutusta ja tukea. Luovista terapioista voi olla 

hyötyä, esimerkiksi musiikki- ja kuvataideterapeuttinen työskentely. Liikunnalliset toiminnat 

ovat suositeltavia. Myös kuntoutujien ammatillista kuntoutumista tulisi tukea enemmän. 

Kognitiivis-behavioraalisen terapian soveltaminen voi tuoda kuntoutujien tilanteeseen 

helpotusta, mm. oireenhallintakeinoja.  (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen 

Psykiatriyhdistys ry 2008.) 

 

On tärkeätä ehkäistä psykoosin uusiutumisvaiheita, jotka usein liittyvät stressaaviksi koettuihin 

elämäntapahtumiin. Siinä tarvitaan kuntoutujan omaa tuntumaa sairauteen, tietoa, 

itsehoitovalmiuksia ja ympäristön tukea. Omaseuranta- ja itsehoitokeinot antavat 

mahdollisuuden aktiivisempaan tilanteen hallintaan. (Sutton 2004, Stevens & Sin 2005.) 

Erilaisia oireenhallintakeinoja tarvitaan. Esimerkiksi ääniä kuulevat toivoivat työntekijöiden 

käsittelevän kokemusta heidän kanssaan ja auttavan heitä löytämään hallintakeinoja lääkeavun 

lisäksi (Coffey, Higgon & Kinnear 2004). Kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan pohjaavat 

oireenhallintakeinot soveltuvat käytettäväksi myös hoitotyössä (Chan & Leung 2002). 

Lääkehoito on keskeinen apua tuova asia. Kuntoutuja ja läheiset tarvitsevat lääkitykseen 

liittyvää tietoa ja ohjeita. Mahdollisimman vähäiset sivuvaikutukset helpottavat lääkitykseen 

sitoutumista. (Sin & Gamble 2003.) Lääkityksen käyttäminen asianmukaisesti on myös läheisten 

kannalta keskeisiä elämää helpottavia asioita (Saunders & Byrne 2002, Rudge & Morse 2004).   
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Sairaalahoitojakin tarvitaan huonommissa vaiheissa. Sairaalahoitoon johtaneita syitä ovat olleet 

Bowersin (2005) katsauksen mukaan oireilun voimistumisen myötä hallitsemattomaksi 

muuttunut käytös, puuttuvat itsehoitovalmiudet tai läheisten ja kuntoutujan väsyminen 

tilanteeseen. Sairaalahoitojakson jälkeen muun hoidon lisäksi tarjottu säännöllinen puhelintuki 

voi auttaa kuntoutujaa selviytymään (Beebe 2001). Hoitajan sovitut puhelut kuntoutujalle voivat 

antaa tarvittavaa tukea. On lisäksi hyvä olla taho, jonka voi tavoittaa kriisitilanteissa 

vuorokauden ympäri (Hunter 2000). Yhteistyö avohoidon ja sairaalan välillä sekä joustava tuen 

tarjoaminen on tarpeen hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi kotiutumisvaiheessa (Hautala-Jylhä, 

Nikkonen & Jylhä 2005).    

 

Kuntoutuja tarvitsee tukea kuntoutumisen prosessissa, joka etenee avun tarpeen hyväksymisestä 

muutoksen mahdollisuuksien hahmottamiseen ja viime kädessä hyvinvoinnin sekä oman 

näköisen elämän rakentamiseen.  (Koskisuu 2004.) Kuntoutuminen on myös oppimisprosessi, 

jossa ohjaamisen tapa on merkittävä kuntoutumisen kannalta. Kuntoutujan ohjauksessa 

valvontaa korostavan linjan sijaan kaivataan vuorovaikutuksellisempaa ja kokemuksia 

hyödyntävämpää otetta.  (Mattila 2002.) Kuntoutujalle keskeistä tukea on itsetunnon tukeminen. 

Tukemisessa korostuvat kohtaaminen aikuisena ihmisenä, hyväksyntä, kannustaminen sekä 

yhdessä toimiminen sen eteen, että kuntoutuja selviytyy sairauden kanssa kotona asuen ja että 

hänellä on rakentavia kontakteja kodin ulkopuolelle. (Lappalainen, Pelkonen ja Kylmä 2004.)  

 

Mielenterveyspotilaat arvostavat ennen kaikkea hyvää hoitosuhdetta ja ymmärretyksi tulemista 

siinä (Johansson & Eklund 2003). Avohoidon pitkäaikaispotilaat arvostavat säännöllistä, 

sitoutunutta kontaktia, jossa heitä arvostetaan ja rakentavan keskustelun avulla autetaan 

selviytymään arkielämästä (Adam, Tilley & Pollock 2003). Tasaveroisen, arvostavan ja 

luottamuksellisen suhteen lisäksi on tärkeätä, että nähdään kuntoutujan kyky muuttua ja kehittyä 

sekä mahdollisuudet (Svedberg, Jormfeltd & Arvidsson 2003). Kuntoutujat toivovat 

itsenäisyyttään kunnioittavia, mutta tarpeidensa mukaisia palveluja. He kaipaavat tietoa, 

mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, selkeitä suunnitelmia, palvelujen hyvää 

koordinointia ja ohjausta vertaistuen piiriin. (Noble & Douglas 2004.) Kuntoutujat pitävät 

tärkeänä osaavien ammattilaisten antaman avun lisäksi vertaisten keskinäistä yhteistoimintaa, 

yhdessäoloa, yhteistä tekemistä ja keskinäistä tukea. Ammattilaiset toimivat mahdollistajina 

tälle. (Kokko 2004.) Hoitajan rooliksi kuntoutujat näkivät tavallisen ihmisen, asiantuntijan sekä 

tulkin ja välittäjän suhteessa toisiin asiantuntijoihin (Jackson & Stevenson 2000). 
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Läheiset tarvitsevat selviytyäkseen arjessa monenlaista tietoa sairauteen ja hoitoon liittyvistä 

asioista, ohjausta sekä keinoja ratkoa arkisia ongelmatilanteita ja kriisitilanteita (Rose ym. 2004, 

Lloyd & Carson 2005, Stengård 2005). Heidän kaipaamaansa keskeistä tietoa voivat olla 

monimutkaisen palvelukentän selvittäminen, sairauteen ja hoitoon liittyvä tieto (mm. 

itsehoitokeinot), lakiin ja oikeuksiin liittyvät seikat sekä omaan jaksamiseen liittyvä opastus 

(Lloyd & Carson 2005). Mielenterveyslainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä olisi tarpeen 

saada neuvontaa (Saunders & Byrne 2002). Koulutukselliset tukimuodot vähentävät läheisten 

kuormitusta ja auttavat selviytymään. Niiden käyttöä tulisikin lisätä ja yleensä perheen ottamista 

mukaan hoitoon alusta lähtien. (Stengård 2005, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & 

Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008.) Perheiden keskinäisistä tukiryhmistä on myös hyviä 

kokemuksia (Chien, Chan, Morissey & Thompson 2005). 

 

Läheisten tukemisessa tärkeää on huomioida suru ja sairastamiseen liittyvät toistuvat 

menetyksen kokemukset (Rose ym. 2004). Keskeistä on vuorovaikutus perheen ja 

työntekijöiden välillä. Jatkuvassa kontaktissa perheenjäsenet saavat tukea vaiheittain etenevään 

prosessiinsa sairauden aiheuttamasta kriisistä kohti toipumista. Tuen ydintä kuvaavat läsnäolo, 

kuunteleminen, jakaminen ja voimaannuttaminen. Jatkuvan kontaktin ja osallistumisen myötä 

perhe selviytyy parhaiten. (Gavois, Paulsson & Fridlund 2006.) Perheet haluavat tehdä 

yhteistyötä työntekijöiden kanssa ja osallistua sekä toivovat, että heitä kohdellaan kunnioitten 

(Saunders & Byrne 2002). Hyviä yhteistyömuotoja ovat myös verkostokokoukset, joissa 

tasaveroisena osallistujina ovat asianosaiset avohoidon ja sosiaalipuolen ammattilaiset sekä 

kuntoutuja perheensä kanssa. Avoin vuorovaikutus ja pysytteleminen lähellä kuntoutujan ja 

perheen arkipäivän tilannetta on toivottavaa. (Piippo & Aaltonen 2004.) Perhe- ja 

verkostotyöskentelyä tulisi lisätä skitsofrenian hoitosuosituksen mukaan (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008).  

 

Perheellä on oma toipumis- ja kuntoutumisprosessinsa, rinnakkain kuntoutujan prosessin kanssa 

(Koskisuu 2004). Sairaus tuo perheen elämään erilaisia haasteita. Esimerkiksi nuorena  

sairastuneen henkilön itsenäistymiskehitys voi vaikeutua ja hän saattaa jäädä vanhempiensa 

tuesta riippuvaiseksi (Jungbauer, Stelling, Dietrich & Angemayer 2004). Puolison sairaus ja 

myös kuntoutuminen vaikuttavat parisuhteeseen monella tavalla tuoden puolisoiden suhteeseen 

yhden merkittävän stressiä aiheuttavan tekijän lisää (Koskisuu 2005). Kuntoutujat ovat myös 

vanhempia ja tarvitsevat tukea vanhemmuudessaan, jotta lasten turvallinen arki ja huolenpito 

sekä lapsen oma elämä, kasvu ja kehitys olisi turvattu (Jähi 2004). 
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2.3 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan kotona asuvien pitkäaikaisen psykoosisairauden kanssa elävien 

kuntoutujien ja heidän läheistensä kokemuksia tuen saannista. Läheisellä tarkoitetaan 

kuntoutujan perheenjäseniä, jotka kuntoutuja itse määrittelee. Kuntoutuja nähdään tässä 

pääasiallisena hoitotyön asiakkaana ja tuen saajana. Perheenjäsenet ovat kuntoutujan tukijoita 

sekä myös itse tuen tarvitsijoita läheisen roolissaan. Psykoosisairaus vaikuttaa monin tavoin 

sairastavan ja hänen läheistensä elämään. Seuraavaan taulukkoon on koottu kirjallisuuden 

pohjalta kuntoutujan ja perheen tilanteesta nousevia tuen tarpeita ja odotuksia (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Kuntoutujan ja perheenjäsenten tuen tarpeita ja odotuksia 

Kuntoutujat tarvitsevat 
 
turvallisuutta 
hallinnan tunnetta 
arvostusta 
sairauteen liittyvää tietoa 
yhteyttä toisiin ihmisiin ja yhteisön 
jäsenyyttä 
leimautumisen välttämistä 
mielekästä tekemistä 
arkeen apua 
itsemääräämisoikeutta omissa asioissa 
sairauden oireisiin helpotusta ja hoitoa 
tilanteen mukaan  
toipumisen toivoa 
itsetunnon vahvistumista 
fyysisen terveyden säilyttämistä 
omaa kotia 
hyvää, omannäköistä elämää 
 
ja odottavat  
 
hyvää hoitosuhdetta ja ymmärretyksi 
tulemista 
tukea ja ohjausta kuntoutumisen prosessissa  
läheisten ymmärrystä 
vertaisten tukea 
 

Läheiset tarvitsevat 
 
tietoa 
kuntoutujan hyvää hoitoa 
huolehtimisen jakamista 
arjen sujumista  
omien tarpeiden ja hyvinvoinnin turvaamista 
omien menojen onnistumista 
leimautumisen välttämistä 
raskaiden tunteiden käsittelyä 
toivoa  
perheen kuntoutumista sairauden 
aiheuttamasta tilanteesta  
 
ja odottavat 
 
asioiden jakamista lähipiirissä ja saman 
kokeneiden kanssa 
hyvää vuorovaikutusta ja jatkuvaa 
yhteistyötä ammattilaisten kanssa 
 
 

   

Suositusten mukaan tulisi avohoidon moniammatillisen tiimin tarjota pitkäaikaista ja tiivistä 

tukea kotiin asti sekä toimia perhe- ja verkostokeskeisesti.  Koulutuksellinen ote on hyödyksi 

sekä kuntoutujille että perheille. Tukeen sisällytetään tarpeen mukaan arkielämäntaitojen ja 
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sosiaalisten taitojen harjoittelua, luovia terapioita ja liikuntaa. Tulisi järjestää myös opastusta 

sairauden oireiden hallintaan. Ammatillisen kuntoutumiseen ja asumiseen tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. 

 

3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tukea, jota jo useamman vuoden psykoosisairautta 

sairastaneet aikuiset kotona asuvat mielenterveyskuntoutujat ja heidän perheensä saavat 

tilanteessaan. Tutkimuksen tavoitteena on edistää perhekeskeisen ja kuntoutumista tukevan 

hoitotyön kehittämistä psykiatrisessa avohoidon kuntoutustoiminnassa sekä lisätä 

asiakaslähtöisyyttä kehittämistyössä.  

 

Tutkimustehtävänä on 

- kuvata pitkäaikaisen psykoosisairauden kanssa elävien kotona asuvien 

mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä kokemuksia tuen saannista.  

 

4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän perustelut 

 

Tutkimuksessa valittiin laadullinen lähestymistapa tutkimustehtävän mukaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa on joitakin keskeisiä piirteitä. Perusoletus on, että yhtä todellisuutta ja totuutta ei 

ole olemassa, vaan ihmiset kokevat ja antavat merkityksiä asioille yksilöllisellä tavalla.  

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja olemaan kuuliaisia 

osallistujien näkemyksille siitä. Tutkimusaineisto kerätään siellä, missä tutkittava ilmiö 

luonnollisesti esiintyy. Tutkija tiedostaa oman subjektiivisen osallistumisensa 

tutkimusprosessissa. Laadullisessa tutkimusraportoinnissa pyritään rikkaaseen kuvaukseen 

alkuperäislainausten kera. (Streubert Speziale & Carpenter 2007, 21.) Laadullisessa 

tutkimuksessa ei pyritä yleistyksiin, vaan usein tarkoituksena on kuvata ilmiötä tai toimintaa, 

ymmärtää sitä ja antaa sille teoreettisesti mielekäs tulkinta (Tuomi & Sarajärvi 2006). 

.  

Laadullisessa lähestymistavassa yleensä hankitaan kokonaisvaltaisesti tietoa todellisesta 

elämästä. Siinä käytetään ihmistä tiedon keruun instrumenttina, tutkittavien ainutlaatuisia 

näkökulmia esiin tuovia menetelmiä aineiston hankinnassa sekä aineistolähtöisiä 
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analysointimenetelmiä. Tutkimukseen osallistujat valitaan tarkoituksenmukaisesti. 

Tutkimussuunnitelma laadullisessa tutkimuksessa usein tarkentuu tutkimuksen edetessä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 155.) Laadullisessa tutkimussuunnitelmassa voi olla 

väljyyttä ja joustavuutta (Paunonen  & Vehviläinen-Julkunen  1998). 

 

Laadullinen lähtökohta oli siis tässä tutkimuksessa perusteltu, koska oli tarkoitus tutkia 

määrätyn ihmisryhmän subjektiivisia näkemyksiä ja kokemuksia tietyssä kontekstissa, 

ymmärtää osallistujien näkökulmaa sekä tuoda osallistujien omaa näkökulmaa esiin ja ääntä 

kuuluviin. Tutkimuksessa haluttiin nostaa esiin kuntoutujien ja heidän läheistensä kokemuksia 

ja asiantuntemusta. Laadullinen lähestymistapa valittiin tässä tutkimuksessa, koska 

hoitotieteellistä ja varsinkin kotimaista tutkimusta aiheesta on vähän. Teoreettisia rakenteita 

tuottava ote oli valittu vaihtoehto. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen  1998.) 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Vuorovaikutuksellinen ja joustava 

menetelmä oli tarpeen, joten teemahaastattelu eli puolistrukturoitu, tässä tapauksessa melko 

vapaasti teemojen pohjalta keskustellen etenevä haastattelu, katsottiin sopivaksi menetelmäksi. 

Mahdollisuus toistoon, tarkentaviin kysymyksiin ja selventämiseen oli tärkeätä.   Tutkimuksessa 

ei pyritty esittämään määrällisiä tuloksia, vaan pyrittiin etsimään laadullista tietoa 

tutkimusongelman selvittämiseksi sekä esittämään sitä totuudenmukaisella tavalla (Hirsjärvi & 

Hurme 2001.) Haastattelun sisältö liittyi tutkittavaan ilmiöön ja tutkimustehtävään. Siinä 

pyrittiin löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän mukaisesti. Etukäteen 

hahmotellut haastatteluteemat pohjautuivat asioihin, jotka nousivat esiin alustavassa 

tutustumisessa aiempaan kirjallisuuteen. Haastateltavien määrää ei etukäteen päätetty tarkasti, 

vaan määrän ratkaisi tutkimuksen tekijän arvio aineiston kyllääntymisestä eli haastatteluja 

tehtiin siihen asti, kunnes samoja asioita alkoi toistua vastauksissa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

Tuomi & Sarajärvi 2006, Streubert Speziale & Carpenter 2007, 19-31.) Lopullinen 

kirjallisuusosio tehtiin tutkimuksen analysointivaiheen jälkeen (Streubert Speziale & Carpenter 

2007, 26). Kuntoutujien ja läheisten teemahaastattelurungot ovat liitteenä (Liite 1 ja Liite 2)   

 

Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on 

laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysoinnin perusmenetelmä ja kirjalliseen aineistoon 

soveltuva. Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään tiivistämään ja abstrahoimaan yksittäisistä 

ilmauksista teoreettinen kokonaisuus eli sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin on erilaisia malleja. Tässä yhteydessä valittiin tapa, joka 
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pohjautuu malliin, jonka ovat esittäneet Kyngäs ja Vanhanen (1999). Analysoinnissa käytetään 

myös Tuomen ja Sarajärven (2006) esittämää aineistonlähtöisen sisällönanalyysin etenemistä.   

 

4.2. Aineiston keruu 

 

Kuntoutujat olivat Helsingin kaupungin psykiatristen poliklinikoiden asiakkaita. Helsingin 

terveyskeskuksen psykiatrisessa avohoidossa on viisi suurta alueellista psykiatrista 

poliklinikkaa, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitotasoisia palveluita. Kuntoutujat tavoitettiin 

poliklinikoiden työntekijöiden kautta.  Suostumuksen perusteella tutkimuksen tekijä otti yhteyttä 

haastateltaviin ja sopi tapaamiset. Perheenjäsenet olivat kuntoutujien läheisiä, jotka kuntoutujat 

itse osoittivat tutkimuksen tekijälle antamalla yhteystiedot. Yhteystietojen pohjalta tutkimuksen 

tekijä tavoitti läheiset, jotka sitten suostumuksensa perusteella tulivat mukaan. Tutkimukseen 

osallistumiseen vaikutti myös läheisen kohtuullisen helppo tavoitettavuus suostumuksen lisäksi. 

Kuntoutujat ja perheenjäsenet osallistuivat vapaaehtoisesti haastatteluihin. 

 

Tarkoituksenmukaisuus ja sopivuus ohjasivat kuntoutujien valintaa (Tuomi & Sarajärvi 2006). 

Kuntoutujilla ja läheisillä oli pitkä kokemus tuen saannista. Kuntoutujat olivat sairastaneet jo 

useamman vuoden psykoosisairautta eli sairastumisesta oli yli kolme vuotta tai he eivät olleet 

enää varhaiskuntoutuksen vaiheessa. Tutkimukseen osallistumisen kriteereinä lisäksi oli, että 

osallistujat pystyivät osallistumaan haastatteluun eli kykenivät ymmärtämään tutkimuksen 

merkityksen, vapaaehtoisen suostumuksen, olivat suomenkielisiä ja kykenivät verbalisoimaan 

asioita jollakin tavalla. He eivät voineet olla holhouksen alaisia tai muuten estyneitä 

osallistumaan vointinsa tai muun syyn takia. Tutkimuksen soveltuvuuden arvioivat kuntoutujia 

hoitavat tahot. Monipuolisen kuvan saamiseksi kuntoutujien näkemyksistä pyrittiin 

tutkimukseen saamaan erilaisessa elämänvaiheessa ja perhetilanteessa olevia kuntoutujia ja 

erilaisia läheisiä. Tutkimuksen tekijä saattoi vain esittää jonkinlaisia toiveita tästä 

poliklinikoiden suuntaan.  Tutkimuksesta informoitiin poliklinikoiden työntekijöitä ja heille oli 

oma kirjallisen tiedote (Liite 3). Kuntoutujille ja läheisille laadittiin oma tiedote (Liite 4) ja 

suostumuslomake (Liite 5). 

 

Aineisto kerättiin väljästi ja keskustelumuotoisesti etenevän teemahaastattelun avulla erikseen 

kuntoutujilta että perheenjäseniltä, koska haluttiin tarkastella tuen kokemuksia kuntoutujien 

näkökulmasta ja läheisten näkökulmasta. Koko perheen prosesseja ei tässä yhteydessä pyritty 

hahmottamaan. Ajatuksena oli myös, että kukin voi puhua omasta puolestaan, ehkä myös 
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läheiset helpommin omista tuen tarpeistaan. Kuntoutujien ja läheisten haastattelurungot 

laadittiin alustavan kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta. Haastattelurunko ei kuitenkaan saanut 

liikaa ohjata haastateltavia, vaan oli tärkeätä kuunnella, mitä haastateltavat nostivat esiin ja 

painottivat. Haastattelujen esitestauksena toimii ensimmäinen haastattelukerta. Haastatteluihin 

varattiin aikaa noin tunnin verran ja tarvittaessa oli mahdollista sopia toinen haastattelukerta. 

Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti.  (Hirsjärvi & Hurme 2001.) 

 

Haastattelupaikaksi sovittiin haastateltavan kanssa rauhallinen, tarkoituksenmukainen ja 

haastateltavien kannalta mahdollisimman hyvä paikka (Hirsjärvi & Hurme 2001, Eskola & 

Suoranta 2005, 91, Streubert Speziale & Carpenter 2007,37 Paikka oli mielellään muu kuin 

hoito- tai kuntoutuspaikka (Eskola & Suoranta 2005, 91). Haastateltavat saivat valita 

haastattelupaikaksi kodin tai muun sijainniltaan sopivan tilan, jonka haastattelija tarvittaessa 

järjesti. Lähes kaikki halusivat haastattelun tapahtuvaksi kotona. Yksi kuntoutujahaastattelu 

tehtiin lähimmän kirjaston ryhmätyötilassa ja yksi läheishaastattelu haastattelijan varaamassa 

paikassa. Kuntoutujien haastatteluissa koti tai kodin läheisyys tuntui luonnolliselta ja aiheen 

kannalta oikealta vaihtoehdolta, koska oli mahdollisimman lähellä sitä todellisuutta ja ilmiötä, 

josta ollaan kiinnostuneita. Vieraan ihmisen kutsuminen omaan kotiin ei varmaan ollut sinänsä 

helppoa. 

 

Haastattelun aluksi keskusteltiin tutkimuksesta ja annettiin haastateltaville mahdollisuus tehdä 

vielä kysymyksiä. Kuntoutujien haastatteluissa oli myös erityisesti huomattavia asioita. Alussa 

todettiin mahdollisuus keskeytyksiin ja lopettamiseen, jos siltä tuntui. Eteneminen 

haastateltavan jaksamista kuulostellen oli tärkeätä. Hienotunteista lähestymistä, haastateltavan 

kunnioittamista ja tarkkaa kuuntelemista vaadittiin. Asioiden kertaaminen, oman ymmärtämisen 

ja haastateltavan painotusten tarkistaminen olivat tarpeen keskustelussa. Yleensä 

mielenterveyskuntoutujien haastattelussa on edettävä haastateltavan jaksamisen mukaan, 

tarvittaessa pidettävä taukoja tai sovittava toinen haastattelukerta. Haastattelu ei saa muodostua 

stressaavaksi haastateltaville. Tutkimukseen osallistujien mahdolliset oireet ja kognitiivisen 

alueen vaikeudet hankaloittavat aineiston kokoamista. Haastattelija voi joutua tekemään 

tulkintoja ilmaisuista, joten luotettavuuden kannalta tarkennusten ja oikein ymmärtämisen 

varmistamista on hyvä tehdä. (McCann & Clark 2005.) 

 

Haastattelut olivat asiallisia ja myönteisiä. Haastateltavat pitivät asiaa tärkeänä ja olivat valmiit 

näkemään vaivaa sen eteen. He kertoivat avoimesti ja rehellisen tuntuisesti asioista. 
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Mahdollisista jännityksistä huolimatta kuntoutujat osallistuivat rohkeasti ja jakoivat 

näkemyksiään haastattelijalle. Kukin osallistuja haastateltiin yhden kerran. Tutkimukseen 

osallistunut kuntoutujapariskunta haastateltiin heidän toivomuksestaan yhdessä. Myös yhdet 

vanhemmat olivat yhdessä haastateltavina. Osallistujat saivat mahdollisuuden ottaa yhteyttä, jos 

jokin jäi vaivaamaan mieltä. Yhtään yhteydenottoa ei tullut.  

 

Haastattelija teki muistiinpanoja haastattelujen jälkeen tilanteista ja erityisesti kunkin 

haastateltavan painottamista asioista. Yleisenä hankaluutena aineistoa kerätessä oli se, että 

haastateltavia oli vaikea saada. Näin ollen tarvittavan aineiston keruu kesti kauan.  Kuntoutujat 

haastateltiin ajalla 9.5.06 – 30.5.07 ja läheiset 31.7.06 – 20.5.07 välisenä aikana. 

 

4.3 Aineiston kuvaus 

   

Tutkimukseen osallistujat olivat aikuisia (18-65-vuotiaita) helsinkiläisiä kotona asuvia 

mielenterveyskuntoutujia (n=9) ja heidän perheenjäseniään (n=6). Tutkimukseen osallistuneista 

kuntoutujista miehiä oli viisi ja naisia neljä. He olivat sairastaneet skitsofreniaa 7-27 vuotta. 

Monella heistä oli myös muita vaikeuksia, mm. useammalla oli takana päihdeongelma, joka oli 

nyt hallinnassa. Iältään he olivat 31 -55 vuotta. Haastateltavat tulivat hyvin eri puolilta 

kaupunkia. He asuivat omassa kodissa yksin tai puolison kanssa.  Yksi haastateltavista asui 

soluasunnossa jakaen kodin kahden henkilön kanssa. Läheisiä oli yhteensä kuusi. He olivat 

suhteessa kuntoutujiin heidän vanhempiaan ja yksi sisar. Heillä olivat olleet kuntoutujan tukena 

koko sairastamisen ajan. 

 

Kuntoutujien haastattelunauhoitusten kesto yhteenlaskettuna oli 5h 16 min ja läheisten 4 h 21 

min. Kuntoutujahaastattelujen pituus vaihteli 20 -75 minuutin välillä. Tyypillisimmin kesto oli 

noin 40 minuuttia. Pidempään haastatteluun sisältyi tauko. Läheisten haastattelujen kesto oli 38 

-80 minuuttia. Kun haastattelut kirjoitettiin auki riviväliä 1 ja fonttia 12 käyttäen, 

haastattelutekstiä muodostui kuntoutujien haastatteluista 39 sivua ja läheisten haastatteluista 29 

sivua. Kirjoitettaessa kuntoutujat ja läheiset koodattiin haastattelujärjestyksessä juoksevin 

numeroin K1, K2, L1, L2 jne. Kuntoutujia ja läheisiä ei voi yhdistää numeroiden avulla. Yhtä 

aikaa haastateltujen puheenvuorot eroteltiin koodeilla kirjoitusvaiheessa.  
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Sisällönanalyysin pääasialliset vaiheet ovat analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, 

aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta sekä sisällönanalyysin luotettavuuden 

arviointi. Prosessi ei välttämättä ole näin suoraviivainen, vaan eri vaiheet voivat esiintyä 

samanaikaisesti ja usein prosessi on kulultaan monimutkaisempi. (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001.) Kyngäs ja Vanhanen (1999) toteavat, että sisällönanalyysin tekemiseen ei ole 

tarkkoja sääntöjä, vaan lähinnä ohjeita analyysiprosessin eteenpäin viemiseen. 

 

Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana lause tai ajatuskokonaisuus (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2001, Tuomi & Sarajärvi 2006). Tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi valittiin 

ajatuskokonaisuus. Aineiston luokittelun pohjana on analyysiyksiköiden sisältämien merkitysten 

samanlaisuus, jolloin analyysissä voidaan yhdistellä samaa tarkoittavia sisältöjä. (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2001, Tuomi & Sarajärvi 2006.)  

 

Induktiivista aineiston analysointia kuvataan aineiston tiivistämisenä pelkistämisen, ryhmittelyn 

ja abstrahoinnin avulla. Aineiston pelkistämisessä auki kirjoitetusta aineistosta haetaan 

tutkimustehtävän mukaisia ilmauksia.  Aineistolle tehdään tutkimustehtävän mukaisia 

kysymyksiä. Alkuperäisistä ilmaisuista muodostetaan pelkistettyjä ilmaisuja, jotka kirjoitetaan 

mahdollisimman tarkkaan samoilla termeillä kuin ne ovat alkuperäisesti ilmaistu.  

Ryhmiteltäessä pelkistettyjä ilmaisuja niistä etsitään samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Samankaltaiset ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan eli luokkaan ja kategorialle annetaan 

sen sisältöä ilmaiseva nimi. Näin laadituista kategorioista muodostetaan yläkategorioita, jotka 

myös nimetään siten, että nimi kuvaa yläkategorian muodostaneita alakategorioita 

mahdollisimman hyvin. Näin käsitteellistämisessä edetään alkuperäisilmauksista teoreettisiin 

käsitteisiin. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Tuomi & 

Sarajärvi 2006.) Aineistoa kuvaavien luokkien tulee olla toisensa poissulkevia ja yksiselitteisiä. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Luokittelua jatketaan siihen asti kuin se aineiston 

näkökulmasta on mahdollista. Käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tutkimustehtävään.  

(Tuomi &Sarajärvi 2006, 114-115). 

 

Sisällönanalyysin tuloksena raportoidaan saatu malli, käsitejärjestelmä, käsitekartta tai 

kategoriat, joiden sisältöä kuvaillaan alakategorioiden ja alkuperäisten pelkistettyjen ilmaisujen 

avulla.  Suorien lainausten avulla havainnollistetaan, miten kategorioiden muodostuminen 
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tapahtuu. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Tuomi & Sarajärvi 2006.) Kuviossa 1 esitetään, miten 

tässä tutkimuksessa aineiston analysointi eteni. 

 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 1.Aineiston analyysin eteneminen 

 

Kuntoutujien ja läheisten haastatteluaineistot analysoitiin erikseen. Periaatteena oli, että kunkin 

ja näkemys itselleen tärkeästä tuesta tulee esiin. Lähtökohtana ei ollut tarkastella perheen 

yhteistä prosessia.  Tutkimuksen tekijä suoritti itse haastattelut, kirjoitti nauhoitukset puhtaaksi, 

kuunteli nauhoja tarkkaan ja luki myös kirjoitettuna aineiston useampaan kertaan, joten aineisto 

tuli tutuksi. Tämän jälkeen aineisto jaoteltiin tutkimustehtävän mukaisesti 

ajatuskokonaisuuksiin, jotka pelkistettiin ja luokiteltiin. Aineistoa käsiteltiin Word-

tekstinkäsittelyohjelman avulla sekä ohessa luokitusten hahmottamiseksi myös konkreettisesti 

paperilla leikaten ja yhdistellen.  Aineistosta muodostettuja alaluokkia oli paljon, koska aineisto 

oli rikas ja siinä oli paljon asiaa, jota ei voinut väkisin liittää toisiinsa kadottamatta 

informaatiota. Myös tutkittava ilmiö oli laaja. Taulukossa 1 on esitettynä aineiston käsittelyn 

eteneminen lukumäärinä.  

 

 

Haastatteluaineiston auki kirjoittaminen ja aineistoon perehtyminen 

Pelkistettyjen ilmausten muodostaminen tukea kuvaavista ajatuskokonaisuuksista 

Alaluokkien muodostaminen ryhmittelemällä samankaltaisia pelkistettyjä ilmaisuja  
 

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 
 

Yläluokkien yhdistäminen ja edelleen käsitteellistäminen pääluokiksi 

Yhdistävä luokka eli koettu tuen saanti 
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Taulukko 1. Aineiston analysointi lukumäärinä  

 Kuntoutujat Perhe 

Pelkistettyjä ilmauksia 676 498 

Alaluokkia 108 70 

Yläluokkia 23 16 

Pääluokkia 8 5 

 

Seuraavassa on poimintoja esimerkeiksi aineiston analysoinnin etenemisestä eri vaiheissa. 

Aluksi on esitetty joitakin alkuperäisilmaisuja muunnettuna pelkistetyiksi ilmaisuiksi 

(Taulukko2).  

 

Taulukko 2. Esimerkkejä pelkistämisestä 

Alkuperäisilmaisu 
 

Pelkistetty ilmaisu 

 
”…ja sit se, että hoitajat tulee kotiin ja sekin 
on tärkeetä… 
 
”…no mun mielestä se, miten kotona pärjää, 
on kiinni sitä, mitä on tehnyt päivällä tai siis 
siitä, että niinku menee näihin 
mielenterveyspaikkoihin… jonnekin 
semmoiseen et se antaa sit voimii niinku 
loppupäiväksikin…”    
 
…”no tietenkin tän asunnon saaminen ja 
tietenkin, et tästä mistä mä toivoin, tältä 
alueelta…” 
 
”…no toi opiskelu, kun pääsee tentistä läpi, 
niin on aina onnellinen…” 
 
”…oikeestaan ei mene päivääkään tai jos ei 
pariin päivään soittele tai ei muuten näe, niin 
sitten alkaa jo miettiä, että mikähän nyt 
oikein on, ja melkein jo käväisee siellä…” 
 
”…hyvä, jos siihen omahoitajaan olis ikään 
kuin vähän kuvio, linkki, ikään kuin lupa 
soittaakin…” 
 

 
hoitajien kotikäynnit tärkeitä 
 
 
kotona pärjääminen kiinni päivällä 
tekemisistä, mielenterveyspaikoissa 
käynneistä voimia loppupäiväksi    
  
 
 
 
mieleisen asunnon saaminen 
 
 
  
opiskelu, iloa suorituksista 
 
 
huoli herää, jos ei pariin päivään soittoa tai 
tapaamista 
 
 
 
yhteys omahoitajaan ja lupa soittaa 
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Pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin alaluokkia, joista yksi esimerkki on poimittu kuntoutuja-

aineistosta (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Esimerkki alaluokan muodostamisesta kuntoutujien ilmaisuista 

Pelkistetyt ilmaisut 
 

Alaluokan muodostaminen 

 
K8/69 varovaisuus ja toisten kunnioittaminen 
on hyvä asia 
K8/85 myönteinen asenne ja kunnioitus 
K5/42 pitänyt ihan fiksuna, tärkeätä, että 
pidetään sillä tavalla normaalina  
K5/22 kohdellut tasaveroisesti, ei niin kuin 
vajaata  
K5/14 ensimmäinen paikka, missä kohdeltiin 
ihan fiksuna ihmisenä  
K9/51 kohdellaan ihmisinä muiden joukossa, 
ja myös periaate, että ohjaajat tasavertaisia, ei 
pomoja   
K9/55 on kohdeltu aika lailla ihmisenä, ei ole 
sitä leimaa otsassa 
K9/82 tosi mukavia työntekijöitä, eivät asetu 
ylemmäksi, kohtelevat hyvin  
K4/56 tasavertaisena ihmisenä, vaikka 
mielenterveydellisiä ongelmia, silloin tuntuu 
hyvältä  
 

 
Kunnioittava ja tasavertainen kohtelu  

 

Alaluokista muodostettiin yläluokkia yhdistelemällä samansisältöisiä luokkia (Kyngäs & 

Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Käsitteellistämistä jatkettiin edelleen 

muodostamalla yläluokista pääluokat. Päättelyssä edettiin aineistosta kohti käsitteellisempää 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä ja samalla koko ajan verrattiin rakentuvaa teoriaa alkuperäiseen 

aineistoon (Tuomi & Sarajärvi 2006).  Yhden kuntoutuja-aineistosta muodostetun pääluokan 

”Sairauden hallinta” kuvaus löytyy liitteenä (liite 6).  Luokittelu eli ja muuttui loppuun asti. 

Pääluokat selventyivät vasta lopuksi. Kuntoutujien ja läheisten kokemuksia tuen saannista 

kuvaavat pääluokat ja kaikki niihin kuuluvat yläluokat on kuvattu työn liitteissä (Liitteet 7 ja 8). 

Liitteessä 9 on vielä yhteenvetona kuvattu pääluokat ja yhdistävät luokat.  
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5. TULOKSET 

 

5.1 Kuntoutujien kokemukset tuen saannista 

 

Kuntoutujien kokemuksia tuen saannista kuvasi kahdeksan pääluokkaa, jotka on esitetty alla 

olevassa kuviossa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Kuntoutujien kokeman tuen saannin pääluokat 

 

 

 

Pitkä yhteistyö ammattilaisten kanssa 
arjessa 
 

Perheen mukanaolo 
 
 

Oma sosiaalinen verkosto 
 
 

Koti ja turvattu arki  
 

Sopiva toiminta 
 
 

Sairauden hallinta 
 
 

Terveempien elintapojen edistäminen  
 
 

Yhdessä tulevaisuuteen suuntaaminen 
 
 

 
KUNTOTUJIEN  
KOKEMA  
TUEN SAANTI 
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5.1.1 Pitkä yhteistyö ammattilaisten kanssa arjessa  

 

Pitkä ja läheinen yhteistyösuhde työntekijöiden kanssa sekä hyvät kohtaamiset arjessa 

korostuivat kuntoutujien haastatteluissa. Aineistosta nousi kolme tätä pääluokkaa kuvaavaa 

yläluokkaa eli Tehostettu kuntoutumisen tuki kotiin asti, Pitkäjänteiset yhteistyösuhteet omien 

työntekijöiden kanssa ja Auttava vuorovaikutus, hyvä kohtaaminen. 

 

Tehostettu kuntoutumisen tuki kotiin asti 

 

Kuntoutujat toivat esiin, että oli hyvä olla avohoidossa. He olivat nykyisellään aika tyytyväisiä 

avohoidon kuntoutustoimintaan ja saamaansa tukeen. Ilman avohoidon tukea ei pärjättäisi. 

K6: ”…mä olen ihan tyytyväinen tähän just sen takia, et se on tältä avopohjalta, et mä oon 
kotona, jos mä vaan oon kunnossa, et mä käyn vaan siellä,  juttelen puoli tuntia, et mä en 
halua sen intensiivisemmin missään nimessä, enkä myöskään harvemmin, koska tarvitaan 
kontrollikäynnit ja nimenomaan, että lääke tulee injektiona, että se varmasti tulee otettua…” 

 

Kuntoutujat arvostivat mukavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Tärkeä asia oli ollut tuen 

ulottaminen kotiin asti. Eri ammattilaiset olivat käyneet tarvittaessa kotonakin, ja erityisesti 

2000-luvulla hoitajien kotikäynnit olivat olleet merkittävä, sairaalahoitoja vähentävä tuki. 

Kotikäyntien tiheys oli vaihdellut tilanteen mukaan. Käyntejä oli ollut kerran tai kaksi viikossa, 

kuukausittain, harvakseltaan tai ei juuri ollenkaan. Monet kuntoutujista kävivät poliklinikan 

kuntoutusyksikössä tapaamassa omatyöntekijöitä kerran viikossa tai harvemmin tilanteen 

salliessa. Kunnallisen toiminnan ja sieltä saamansa tuen lisäksi kuntoutujat kuvasivat 

tarpeelliseksi muuta tiivistä tukea. Tukimuotojen hyvän yhdistelmän oli koettu erityisesti 

edistäneen kuntoutumista. 

 

Pitkäjänteiset yhteistyösuhteet omien työntekijöiden kanssa 

 

Kuntotutujat kokivat hyvän hoitosuhteen omatyöntekijän kanssa auttavan. Pitkäjänteinen 

yhteistyö korostui. Kontaktit omatyöntekijöihin olivat kestäneet vuosia, jopa vuosikymmeniä. 

Hoitajien tuttuus ja pitkän linjan näkemys kuntoutujan tilanteeseen olivat merkittäviä asioita. 

Työntekijöiden vaihtuminen, erityisesti lääkärien jatkuva vaihtuminen koettiin ikävänä. 

K1: ”…ja häneen kun sit syntyi luottamus ja sellanen lämmin suhde, niin tota se sit rupes sit 
auttamaan…” 

 
K7: ”…ainoo oli tää mun hoitaja, jolla oli pitkä näkemys mun voinnista…”   
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Auttava vuorovaikutus, hyvä kohtaaminen 

 

Kuntoutujat kuvasivat tarkemmin auttavaa vuorovaikutusta ja hyviä kohtaamisia. Kunnioittava 

ja tasavertainen kohtelu tuntui erityisen tärkeältä. Kuntoutujat pitivät tärkeänä myös, että heidän 

näkemyksiään hoidosta otetaan ratkaisuissa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Avohoidossa 

tämä olikin toteutunut paremmin.  

 

Tapaamisissa oli hyvä, kun pystyi puhumaan vapaasti kaikenlaisista asioista, niin mieltä 

painavista kuin kevyemmistäkin. Esimerkiksi mukava juttuhetki hoitajan kanssa elokuvasta oli 

jäänyt myönteisenä mieleen. Vuorovaikutuksessa oli tärkeätä tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Työntekijän kannustava ja rakentava suhtautuminen auttoi myös.  

K5: ”…ja omatyöntekijä on ollut tosi hyvä, hän on niin kuin todella osannut kysyä oikeita 
kysymyksiä, psyykannut ja kuunnellut, siellä on saanut sellaista ymmärrystä…”  
 
K8: ”…jotka on koettu pulmalliseksi tilanteiksi, on annettu olla tai on keksitty jokin 
lohduttava ratkaisu, olon helpottaminen…” 

 

Hoitajilta toivottiin malttia ja hyvää tuulta. Heiltä sai tärkeää ohjausta ja neuvoja, mitä 

kannattaisi ja tarvitsisi tehdä. Jonkinlainen kontrollikin koettiin tarpeelliseksi, mutta se ei saa 

olla nöyryyttävän luonteista. Menneisyydessä saattoi olla ikäviä kokemuksia tämänkaltaisesta. 

 

5.1.2 Perheen mukanaolo  

 

Perheeltä saatu tuki oli kuntoutujille hyvin tärkeätä. Yhteistyö jossain muodossa hoito- ja 

kuntoutustahojen kanssa koettiin tärkeänä. Perheen mukanaoloa kuntoutumisprosessissa kuvasi 

kolme yläluokkaa Perheeltä saatu tuki keskeistä, Hoitotahot yhteistyössä perheen kanssa ja 

Läheisten huolen vähentyminen toivottavaa. 

 

 Perheeltä saatu tuki keskeistä  

 

Moni kuntoutuja kertoi, että äiti oli ollut matkan varrella merkittävin ja joskus ainoa tuki. 

K1: ”…alussa, kun mulla ei ollu muita tukimuotoja, niin se oli elintärkeetä, ja äiti kärsi 
lähes yhtä paljon kuin minä, et se oli aivan katastrofaalista mun äidillekin, kun hän oli ainut 
mun tuki…” 

 
Vanhemmilta oli saatu tukea sairastumisesta lähtien jatkuvasti eri muodoissa. Yhteydet 

perheeseen koettiin tärkeinä. Perheeltä oli aina tarvittaessa mahdollista saada apua. Kuntoutujat 
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toivat esiin, että vanhempien ikääntyessä tarvitaan muita tuki-ihmisiä, joita ehkä löytyi 

sisaruksista tai hyvistä kavereista. Vanhemman menettäminen oli ollut raskasta. Parisuhteessa 

eläessä suhde puolisoon koettiin voimaa ja tukea antavana. Lisäksi lapsen yhteydenpito oli 

tuntunut mukavalta. 

K3: ”… ei ole hyvä jäädä yksin, jos toinen sairaalassa, on ikävää ja yksinäistä, kyllähän sitä 
koittaa toista tukee…” 

 

Hoitotahot yhteistyössä perheen kanssa 

 

Kuntoutujat pitivät hyvänä, että perhe otetaan mukaan yhteistyöhön hoitotahojen kanssa. 

Järjestetyt perhetapaamiset oli koettu hyviksi, kun niitä oli varsinkin alkuvaiheessa ollut. 

Näkemykset perhetapaamisten tarpeesta ja järjestämisen tiheydestä nykyisin vaihtelivat.  

K7: ”…no ehkä kerran puolessa vuodessa ainakin, se vois olla ihan tervehdyttävää, 
tavallaan kattoo missä mennään, kerran puolessa vuodessa, ei ehkä enempää, jos on jo 
avohoidossa, tai riippuen tilanteesta…” 

 

Kaikki eivät pitäneet perhetapaamisia enää kovin tärkeinä, vaan tapaamisten sijasta nähtiin 

riittävänä puhelimitse tapahtuva yhteistyö. Puolison kanssa yhteistapaamiset koettiin tärkeinä 

parisuhteessa eläessä.   

 

Läheisten huolen vähentyminen toivottavaa 

  

Kuntoutujat pitivät myönteisenä, että läheisillä oli vähemmän huolehtimista. Omat toimivat ja 

riittävästi tukea antavat kuntoutuskuviot mahdollistivat tämän. 

K4: ”…isän ei tarvitsisi enää niin paljon huolehtia musta, sais vähän vapaammin elää…” 
 
K1: ”…sit kun mä sain nää kuntoutuskuviot, niin äiti monta kertaa unohtaa soittaakin mulle, 
kun me kaksi kertaa päivässä yleensä soitetaan, aamulla ja illalla, äiti monta kertaa ihan 
unohtaa mut ja pidän sitä ihan positiivisena asiana, ettei hän kanna myös huoltakaan 
musta…” 

 
Läheisille tulisi antaa henkistä tukea ja keskusteluapua tarpeen mukaan sekä toivoa varsinkin 

alussa. Heille on myös tärkeätä antaa asiatietoa sairaudesta. Kuntoutujat olivat havainneet 

omaisyhdistystoiminnan ja mahdollisuuden vertaistukeen läheisilleen hyväksi. 

K6: ”…sairaudesta pitäisi kertoa, automaattisesti pitäisi lähettää jokin esite tai sellaista… 
lähinnä se on se, että omaiset ei niin tunne tämän sairauden luonnetta…varsinaisesti tähän 
hoitotyöhön omaisten ei tarvitse puuttua, mutta heille tiedottaa tän sairauden luonteesta…” 
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5.1.3 Oma sosiaalinen verkosto 

 

Oman tukiverkoston rakentuminen ja vahvistuminen koettiin tärkeäksi. Omaa sosiaalista 

verkostoa kuvasivat yläluokat Ystävien tuki, Toimiva vertaisverkosto ja Hengellinen elämä. 

 

Ystävien tuki 

 

Yhteydenpito ystävien kanssa oli kantava asia kuntoutujien elämässä. Oli hyvä, jos oli ihmisiä 

ympärillä, joille voi soitella ja joita voi tavata. Uuden ystävän saaminen oli saattanut olla 

merkittävä myönteinen muutos elämässä. Jos ihmissuhdeasiat olivat huonosti, saattoi tulla 

”takapakkia voinnissa”. Moni totesi, että olisi tärkeätä säilyttää myös mielenterveyskuvioiden 

ulkopuoliset ihmiset. 

K9: ”…niin se ei enää ole semmoinen mörkö kaapissa , kyllä mun lapsuuden ystävät tietää, 
mutta ei me jutella siitä, ei tarvitse, kyllä mä olen kertonut, ei jauhamalla jauheta, tehdään 
vaan ruokaa ja sellasta kivaa normaalielämää, et onneks mulla on ihmisiä, jotka on niinku 
mielenterveyselämän ulkopuolisia ihmisiä…” 

 

Toimiva vertaisverkosto  

 

Vertaistukiyhdistysten toiminnasta kuntoutujat saivat paljon tukea. Aineistossa tuli esiin monia 

vertaistukeen perustuvia paikkoja, joiden toimintaan kuntoutujat osallistuivat tai olivat jossain 

vaiheessa osallistuneet. Vertaistukiverkko oli kuntoutujille tärkeä ja kantava. Kuntoutujat 

kuvasivat tuttujen tapaamista, seuraelämää toisten kanssa ja keskinäistä tukea eri muodoissa, 

esimerkiksi keskustelut ja tekstiviestit.    

K4: ”…voi keskustella muiden potilaiden kanssa, miten ne on pärjäilly ja miten ne on 
ratkaissu pulmia…” 

 
Tuli esiin, että vertaistukihenkilön tulee ymmärtää sairautta ja hoitoa tukeakseen oikeaan 

suuntaan. Eniten vertaistukea kuntoutujat kokivat saaneensa kuntoutujaystäviltä, jotka olivat 

suurin piirtein samassa kuntoutumisvaiheessa kuin he itse. Vertaistukitoiminta koettiin 

mielekkäänä, koska siinä ”samalla auttaa itseään ja saa hyvän mielen toisten auttamisesta”. 

 

Hengellinen elämä 

 

Uskossa elämisestä moni kuntoutuja sai voimaa ja turvaa. Uskonvakaumus oli saattanut pelastaa 

myös itsemurhalta. Seurakunnasta saatu tuki oli myös merkittävä, esimerkiksi seurakunnan 
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tilaisuudet, rukoustuki ja päivystävä puhelin mainittiin. Kohtuullisuus hengellisyydessä, sopiva 

tasapaino hengellisten ja maallisten asioiden välillä todettiin kuitenkin tärkeäksi. 

 

5.1.4 Koti ja turvattu arki  

 

Kuntoutujien hyvinvoinnin perusta oli turvattu arki kotona. Tätä kuvaamaan aineistosta nousi 

kolme yläluokkaa Sopiva asuminen ja kodin tunne, Taloudellinen selviytyminen ja Arjen 

askareissa tarpeen mukaan apua. 

 

Sopiva asuminen ja kodin tunne 

 

Kuntoutujista useampikin oli edennyt asteittain tuetummasta asumismuodosta itsenäisempään. 

Ryhmäkodista oli saatu sairaalan jälkeen valmiuksia arkeen. Soluasunnon oman huoneen 

saaminen oli eteenpäin pääsyä, sai kaivattua omaa tilaa ja rauhaa yhteisön jälkeen.  

K8: ”…nostanu ihan eri tasolle tän asumistouhun…” 

Oman kodin saaminen suoraan tai välivaiheiden kautta oli tärkeä asia elämässä. Myös yhteinen 

koti puolison kanssa oli mieleinen ja tärkeä asia. Omassa kodissa viihtyminen ja turvan tunne oli 

keskeistä. Kodin pysyvyys ja myös hyvät naapurit toivat osaltaan turvallisuutta. 

K7: ”…tietysti tää asunto…mulla on sellaiset turvalliset vuokranantajat tässä…” 
 

Taloudellinen selviytyminen 

 

Erilaiset eläke-etuudet olivat kuntoutujien perustoimeentuloa. Rahasta saattoi olla tiukkaa.  

K3: ”…masentaa, kun velkoja, kun rahat ei riitä mihinkään…”   

Yleensä kuntoutujat hallitsivat taloutensa itsenäisesti. Joskus välitystili oli turvaamassa 

taloudenpitoa. Itsenäisessä talouden hallinnassa oli apuna esimerkiksi budjetin pitäminen ja sen 

tarkistuttaminen vanhemmilla. Vanhemmilta moni oli saanut taloudellista apua sekä tukea 

talousasioiden hoitoon. Joskus huonon voinnin takia talous oli saattanut mennä sekaisin. 

Kuntoutujan haaveena saattoi olla, että saisi säästettyä pienen summan tuomaan turvallisuutta 

elämään, ”semmoinen neuroosivara”. 
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Arjen askareissa tarpeen mukaan apua 

 

Arjen perusasioiden sujuminen oli kotona selviytymisen ja hyvinvoinnin perusta. Arjen 

askareissa oli tärkeätä saada tarpeen mukaan myös apua. Toiset kuntoutujat pystyivät hoitamaan 

kotiaskareet yleensä itse tai läheisten satunnaisella tuella. Toisilla kotiapu oli tarpeen 

säännöllisesti, kerran viikossa tai kahdessa. Kodin siivoaminen oli asia, jossa moni kuntoutuja 

tarvitsi hoitajilta tukea kotikäyntien yhteydessä ja moni myös kotipalvelun apua. Varsinkin 

suursiivouksissa ja ikkunanpesuissa kaivattiin apua. 

K1: ”…kotipalvelussa ne lupas, et ne sit auttaa, jos mä en saa itse tehtyy…” 

 

Ruokailun järjestyminen koettiin tärkeäksi. Toiset kuntoutujat itse jotenkin hoitivat ruuanlaiton 

ja söivät kotona. Monille oli tärkeätä, että saattoi käydä edullisesti syömässä jossakin 

tukipisteessä, joka mielellään sijaitsi melko lähellä kotia. Oli myös ollut tilanteita, jolloin ainoa 

vaihtoehto oli ollut ateriapalvelun saaminen kotiin. Vaatehuolto hoitui useimmilta itsenäisesti, 

mutta apua pyykinpesussa myös tarvittiin, esimerkiksi pyykinpesu tapahtui toimintakeskuksella 

ohjatusti tai läheinen hoiti pyykit. 

  

Moni kuntoutuja tarvitsi erilaista asiointiapua, jota he saivat läheisiltä, työntekijöiltä ja 

vertaisilta esimerkiksi pankkiasiointiin, ostosten tekemiseen tai lomakkeiden täyttämiseen. 

Toisille riitti tueksi tarvittaessa saadut neuvot, koska oli jo opittu vuosien varrella itsenäisesti 

hoitamaan asioita, etuuspapereiden ja reseptien lukeminen ym. olivat jo tuttuja asioita.  

 

5.1.5 Sopiva toiminta  

 

Kuntoutujien kokemuksen mukaan erilainen toiminta oli kantava asia arjessa. Tätä kuvasivat 

yläluokat Itsenäinen tekeminen, Säännöllinen kodin ulkopuolinen toiminta sekä Virkistys ja 

lepo sairaudesta. 

    

Itsenäinen tekeminen  

   

Liikunnan harrastamista painotettiin. Kuntoutujat harrastivat erityisesti kävelylenkkejä, mutta 

myös uinti ja kuntosalilla käynnit mainittiin. Eläkeläisalennusliput todettiin tarpeellisiksi, ilman 

niitä ei olisi ehkä varaa mennä liikuntaharrastuksiin. Musiikin kuuntelu oli monelle tärkeä ja 

usein oloa helpottavakin asia. Kotona muita ajanvietemahdollisuuksia olivat television katselu, 
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lehtien lukeminen, elektroniikkapelit, tietokoneella internetin selailu, mietiskely, soittaminen, 

askartelu, piirtäminen ja maalaaminen. Kuntoutujat toivat esiin elävänsä ja toimivansa 

vuodenaikojen mukaan. Useimpien mielestä kesät olivat jotenkin helpompaa aikaa. 

K6: ”…mä elän keväällä ja kesällä, talvee mä inhoon, talvi on hiljaiseloa, ulkonakin tulee 
käytyä paljon vähemmän…” 

 

Säännöllinen kodin ulkopuolinen toiminta 

 

Kuntoutujat toivat esiin, että olisi hyvä päästä kotoa liikkeelle vaikeuksista huolimatta.  

K9: ”…täytyy sitä mennä, ei sitä kannata kotiin jäädä, ei mikään tilanne siitä parane, vaikka 
kyllähän sitä kotonakin pitää joskus olla, kotipäiviä, mutta kannattaa se mennä…” 

 
Oli tarpeen olla jonkinlainen viikko-ohjelma, johon sisältyi säännöllisiä menoja ainakin yhtenä 

päivänä, mielellään useampana päivänä viikossa. Erilaiset ryhmät olivat tukea antavaa ja 

kuntoutumista edistävää toimintaa. Ryhmissä käytiin poliklinikoilla, toimintaterapiassa, 

toimintakeskuksissa ja vertaistukiyhdistyksissä. Ryhmiä oli esimerkiksi taide-, elokuva-, 

kirjallisuus-, naisten-, jumppa- ja tietokoneryhmä. Järjestetty iltaohjelma oli myös tärkeää tukea.  

 

Opiskelu jaksamisen mukaan oli yksi tukea tuova asia kuntoutujien elämässä. Erilaiset kurssit, 

valmentava koulutus ja yliopisto-opinnot mainittiin mielekkäinä. Työhön valmentavat kurssit ja 

työtoiminta olivat myös auttaneet eteenpäin. Vain yksi kuntoutuja oli ollut viime aikoina 

varsinaisesti työelämässä. Antoisaksi koettua toimintaa oli myös vertaisryhmän ohjaajana 

toimiminen. 

 

Virkistys ja lepo sairaudesta 

 

Matkat toivat kaivattua rentoutumista ja jaksamista kuntoutujan elämään. Raskaasta olemisesta 

ajoittainen vapautuminen saattoi olla kantavin asia hoidon lisäksi. Oli hyvä päästä jonnekin pois 

kotoa välillä. 

K1: ”…mä oon täysin vapautunu niiden reissujen ajan. Sit se myönteisyys, kun aivot saa 
lepoa viikon ajan, niin sit sen levon takia mä jaksa sen syksyn, talven ja kevään…”  
 
K2: ”…pääsisi joskus jonnekin, vaikka elokuviin tai Linnanmäelle…” 
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5.1.6 Sairauden hallinta  

 

Sairauden kanssa selviytyminen oli yksi osa kuntoutujien elämää ja siihen tarvittiin tukea.  

Kuntoutujat kuvasivat Sairauden elämään tuomia hankaluuksia. Keskeiseksi tueksi muodostui 

Sopiva lääkitys, Oireiden hallinta sekä Tarvittaessa pääsy sairaalaan vähäksi aikaa. 

 

Sairauden elämään tuomat hankaluudet 

   

Rankka sairauden alkuvaihe oli monella mielessä edelleen. Toipumiseen oli liittynyt raskaiden 

tunteiden kohtaamista. 

K7: ”…aika traumaattinen mulla oli toi sairastumisvaihe, jääny siit semmoisia traumaattisia 
juttuja, jotka ehkä pikkasen haittaa vieläkin, niit ei koskaan unohda…”  
 
K5: ”…sitten vähitellen tuli se sairaudentunto, mut sitten, kun se sairaudentunto tuli, tuli 
myös se häpeä ja masennus… 

 
Monella kuntoutujalla oli ajoittain masennusta ja jaksamattomuutta. Myös haittaavia 

psykoosioireita esiintyi jonkin verran ja joskus sairauden pahenemisjaksoja hoidoista 

huolimatta.  

K7: ”…joku pikkujuttu voi viedä hirveesti energiaa…” 
 

K3: ”…psykiatria ja lääkkeet eivät ole parantaneet, oireisiin vain vaikuttaa, demonin ääni 
vaivaa aina vaan…” 

 
Sairauden myötä tuli helposti turvattomuutta ja liikkumisvaikeuksia kodin ulkopuolella. 

Kuntoutujat saattoivat jännittää vieraita ihmisiä ja näiden suhtautumista tai kulkemista yleisillä 

kulkuneuvoilla. Lähteminen ja tekeminen oli hankalaa, koska sairauden takia oli vaikeus saada 

itseään motivoitua tekemiseen. Sairauden tuomista rajoituksista saattoi aiheutua 

tyytymättömyyttä elämään. 

K1: ”…jos mul ei tuu sellast motivaatioo, tunnetta et mä olisin motivoitunut, niin mä en 
kerta kaikkiaan saa tehtyä, mä jään sellasseen epäuskon tilaan, jää vaan kaikki tekemättä…” 
 
K2: ”…elämä on ankeempaa kuin muilla…” 

 

Sopiva lääkitys 

 

Kuntoutujat kokivat sopivan lääkityksen tärkeäksi tueksi. Uudet lääkkeet olivat entisiä 

parempia. Ne auttoivat tehokkaammin ja niissä oli vähemmän sivuvaikutuksia, mikä oli lisännyt 

lääkemyönteisyyttä. Nykyiset sivuvaikutukset koettiin siedettävinä hyötyihin nähden. Painon 
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lisääntyminen, passivoiva vaikutus, joskus liikkumispakko sekä hormonaaliset vaikutukset 

koettiin kuitenkin vähän häiritsevinä.  

K9: ”…mut onneks on ne lääkkeet, mun mielestä ne on ehdoton ykkönen tässä ja just se, 
että hoituu…” 
 
K5: ”…ja lääkkeet on tietysti tärkeä tuki, mulla on tosi hyvä lääkitys, vaikka niistä vähän 
lihookin, en mä pystyis opiskelemaan ainakaan ilman…”  

Peruslääkitys oli useammalla kuntoutujalla injektiomuodossa, ja oli myös tärkeätä, että 

pistostilanteet hoitajan kanssa sujuivat hyvin.  

 

Oireiden hallinta 

 

Sairauden säännöllinen seuranta työntekijöiden kanssa oli selviytymisen perustana. 

Oireenhallintaan tähtäävä työskentely omatyöntekijän kanssa koettiin hyväksi ja kuntoutumista 

tukevaksi. Ryhmämuotoinen työskentely sitä vastoin ei ollut sopinut kaikille. Kuntoutujat 

kokivat, että ryhmässä toisten murheet hajottivat ja ahdistivat liikaa. Oireenhallintaryhmään 

tulisi osallistua vain vapaaehtoisesti ja voinnin ollessa vakaa. Oireenhallintakurssit oli koettu 

antoisiksi ja pitkän päälle auttaviksi. Kuntoutujat toivat esiin, että on hyvä saada lisää tietoa 

sairaudesta ja oireenhallinnan ohjausta. 

K7: ”… nyt hiljattain kävin oireenhallintakurssin ja se oli hyvin niin kun antoisa, se oli 
silleen tuttuu juttuu mulle, mutta kun käytiin ne asiat paperilla joutu vähän enemmän 
funtsiin niit juttuja, se oli hirveen hyvä…” 

 

Tarvittaessa pääsy sairaalaan vähäksi aikaa 

   

Sairaalaan pääsy tarvittaessa nopeastikin huonojen jaksojen tullessa oli kuntoutujille yksi 

taustatuki. Sairaalasta sai ammattiapua ja hetken levon, mutta siellä ei viihdytty.   

K9: ”…se, että tietää, että on semmoinen paikka, kun ei enää jaksa, niin kun takaovena 
jossain, että jos ei jaksa, niin menenpä sitten sinne…” 
 
K1: ”…jos menee liian rankaks elämä, niin kyl sieltä sen ensiavun saa ja lääkitys laitetaan 
kohdalleen… mut kyl siit äkkii saa tarpeeksensa, että sit alkaa haluu kotiin aika nopeesti… 

 

Sairaalan tukea oli vähennetty matkan varrella, esimerkiksi säännöllisiä intervallihoitoja oli 

lopetettu. Joku kuntoutuja toi esiin, ettei sairaalan tukeakaan saa liiaksi vähentää. Toisaalta tuli 

esiin, että sairaalajaksot tulevat kalliiksi ja tuntuvat kuntoutujan taloudessa. 
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5.1.7 Terveempien elintapojen edistäminen 

 

Kuntoutujat kantoivat huolta terveydestään ja olivat tietoisia mahdollisista riskitekijöistä 

elämässään. He toivat esiin, että heidän pyrkimyksenään on Päihteidenkäytön 

hallitseminen/päihteettömyys ja Fyysisestä terveydestä huolehtiminen. Näissä asioissa he 

kaipasivat myös toisten tukea. 

  

Päihteidenkäytön hallitseminen/päihteettömyys    

 

Päihteet olivat haitanneet vakavasti useamman kuntoutujan elämää aiemmin, ja rankkaakin 

erilaisten päihteiden käyttöä oli menneisyydessä ollut. Päihteettömyyteen saatiin tukea 

esimerkiksi A-klinikalta ja Antabus-lääkityksestä. Sairauteen asianmukaisen hoidon saaminen ja 

myönteiset asiat elämässä olivat edesauttaneet päihteettömyyttä. Vaikka varsinaista 

päihdeongelmaa ei olisikaan ollut, alkoholinkäyttö todettiin ongelmalliseksi. Alkoholinkäytöstä 

aiheutui helposti vaikeuksia. Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa todettiin ongelmaksi ja myös 

se, että psykoosioireet saattavat pahentua vähäisemmästäkin alkoholinkäytöstä.  

K6: ”…se voi tulla, jos kerrankin ottaa kunnolla…” 

 

Fyysisestä terveydestä huolehtiminen 

 

Terveellinen ravitsemus, painonhallinta ja laihduttaminen olivat toistuvia kuntoutujien huolen 

aiheita. Painon lisääntyminen mahdollisesti lääkityksen sivuvaikutuksena vaivasi monia. 

Kuntoutujat pyrkivät pitämään painoa kurissa, jotta välttyisivät lisäsairauksilta. Onnistunut 

laihduttaminen oli ollut eräälle kuntoutujalle eteenpäin vievä asia elämässä. 

K4: ”…tärkeätä, ettei liho liikaa, ettei saa diabetesta…” 
 

Omasta kunnosta huolehtiminen koettiin tärkeänä. Liikuntaa pyrittiin harrastamaan, mutta 

todettiin myös sen jääneen liian vähiin. 

K1: ”…tuo sitä tulevaisuudenuskoo, että täs elää vielä jonkin verran pitempään, kun 
kunnostaan pystyy pitään huolta…” 
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5.1.8 Yhdessä tulevaisuuteen suuntaaminen 

 

Tämän hetken ylittävä, tulevaisuuteen suuntaava tuki oli ollut tarpeen aiemmissa vaiheissa ja 

myös nykyisin sitä kaivattiin. Yläluokat Optimistisen asenteen ja itseluottamuksen vahvistus ja 

Tulevaisuudensuunnitelmat ja tavoitteet kuvaavat tätä. 

 

Optimistisen asenteen ja itseluottamuksen vahvistus 

 

Toipumisen toivon ylläpito oli tärkeätä. Varsinkin alun vaikeissa vaiheissa sitä kuvattiin 

välttämättömäksi. Matkan varrella toivoa vahvistavista toisten sanomisista oli ollut apua. 

Kuntoutujat kokivat toipumista tapahtuneen ja siihen kuului aivojen toipumisen tunne. 

K5: ”…kannattaa aina sanoa ihmisille, et se menee ohi se paha olo, et saa niin kuin 
toivoa…” 
:”…en mä ole mitenkään katkera, mut kuitenkin, siinä on ihmisellä niin paha olo, et se 
lääkäri olisi voinut lievittää sitä sanomalla, että tästä toipuu ehkä ihan ennalleen, että tää 
kestää vaan vähän aikaa, että paha olo ei jatku ikuisesti. Kun ihminen luulee, että 
semmoinen paha olo jatkuu ikuisesti, niin siinä käy miettiin, että tekiskö itselle jotakin, mitä 
järkee tässä niin kuin on…” 
 
K5: ”…varsinkin aluksi, kun oli tunne, että oli ihan aivoinvalidi ei pystynyt lukeenkaan eikä 
mitään, se on ihmeellistä, että ne aivot palautuu, eikä se olekaan mitä mä silloin ajattelin, et 
mä oon ihan tuhoon tuomittu…”  

 
Sinnikkyyttä ja myönteistä asennetta sekä näiden vahvistamista tarvitaan sairauden kanssa 

eläessä ja kuntoutuessa. Kuntoutujat olivat selvinneetkin monesta.  

K9: ”…uskoo ja luottaa elämään ja siihen että on niitä hyviäkin päiviä, ettei jää siihen 
murheeseen, luottaa huomiseen, vaikka sataiskin vettä, jaksaa sen yön yli, herää seuraavaan 
aamuun, uudet tuulet…”  

 

Sairastaminen oli koetellut kuntoutujien itseluottamusta. Itseluottamusta palauttavat asiat olivat 

tärkeitä ja eteenpäin vieviä. Itseluottamusta olivat vahvistaneet toisten ihmisten tuki, 

onnistumisen tunteet, kurssit, opiskelu ja työssäolo. 

 

Tulevaisuudensuunnitelmat ja tavoitteet 

 

Yhdessä mietityt suunnitelmat ja tavoitteellisuus koettiin tärkeänä. Toivottiin lisää 

suunnitelmallisuutta kuntoutukseen, keskustelua omista tavoitteista, ”mitä kohti mennä ja 

ponnistella”. Uusiin asioihin suuntautuessa piti miettiä rauhassa, antaa itselleen aikaa ja kerätä 

voimia.  
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Tulevaisuudelta toivottiin jotenkin tyydyttävän olotilan säilymistä. Kuitenkin vähän 

itsenäisemmästä selviytymisestä haaveiltiin. 

K8: ”…sitä on jotenkin tyytyväinen, jos asiat on edes jollakin tavalla reilassa, on  ruokaa ja 
tupakkaa, asunto, et sitä pystyy jotenkin olemaan elämässä mukana ja olla jollakin tavalla 
edes tyytyväinen, ettei tule sellainen hirvee katastrofi mieleen… 
 
K8: ”…mutta välillä niin kun ihmetyttää, et mitä vois tehdä omaks edukseen, kaikkihan aina 
pyrkii parempaan. Silloin kun on sairas ja on jossain hoidossa, niin sitä haaveilee, et pärjäis 
niin kun ilman tiettyä lääkettä tai jotain hoidollista tai näitä ihmisiä…et jos pärjäis niin kun 
jotenkin paremmin…” 

 
Elämään kaivattiin rentoutta ja elämisen tuntua, lomia ja lomankaltaisia mukavia olotiloja myös 

kotiin.  

K1: ”…et mä saisin samanlaisen vapautumisen tänne kotiinkin…”   

 
Opiskelusta moni kuntoutuja oli saanut mielekkyyttä ja ”potkua elämään”. Opiskeluhaaveita ja 

erilaisia opiskelusuunnitelmia oli monella. Jotkut olivat menossa oireenhallintakursseille, 

kielikurssille tai ATK-kurssille ja jotkut suorittivat yliopisto-opintoja. Opintoihin ja työelämään 

valmentavan koulutuksen suorittamisesta oli tullut iloa. Nuorempi kuntoutuja mietti varovaisesti 

jonkinlaisen ammattikoulutuksen suorittamista tulevaisuudessa.  

K6: ”…kun ei ole työpaikkaa, se opiskelu on tärkeää… kun pääsee tentistä läpi, niin on aina 
onnellinen…” 

 
Oman elämän edistämiseksi oli myös muita suunnitelmia. Kuntoutujilla oli toiveita ja 

suunnitelmia päästä työhön, esimerkiksi työtä parina päivänä viikossa olisi sopiva määrä. 

Ajankohtaisena haasteena saattoi olla myös terapian aloittaminen.  

K7: ”…jos löytäis jotenkin sitä omaa vahvuuttaan… 
 

Kuntoutujaa saattoi myös mietityttää tulevaisuudessa palvelujen turvaaminen. 

Kuntoutuspalvelujen jatkuvuutta ja edelleen kehittämistä pidettiin tärkeänä. Esimerkiksi erään 

kuntoutujan merkittävänä pitämä tukipalvelu oli ollut uhattuna rahoituksen takia. 

Tulevaisuudessa toivottiin myös kuntoutujille helpompaa pääsyä hammaslääkäriin. Lisäksi 

toivottiin, että vanhetessakin saataisi hyvää hoitoa, että vanhuspalvelut myös kehittyisivät.  
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5.2 Läheisten kokemukset tuen saannista  

 

Läheisten kokemaa tuen saantia kuvasivat viisi pääluokkaa, jotka esitetään alla olevassa 

kuviossa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Läheisten kokeman tuen saannin pääluokat 

 

5.2.1 Traumaattiset tuen puutteen vaiheet taustalla 

 

Läheisten haastatteluissa tuli esiin, miten raskaita vaiheita oli koettu läheisen sairauden ja 

puutteellisen tuen vuoksi. Traumaattisen historian huomioon ottaminen on tärkeää. Historiaa 

kuvaavat yläluokat Avohoidon vaiheet koettu ja Traumaattiset tuen puutteen kokemukset 

vaikuttavat taustalla. 

 

Avohoidon vaiheet koettu 

 

Avohoidon kehitys läheisten näkökulmasta tuli esiin. Kehitystä oli seurattu ja vaiheita koettu 

pisimmillään yli 25 vuotta, aina 1970- ja 1980-lukujen vaihteesta lähtien. Aluksi läheisiä ei juuri 

huomioitu ja varsinkin vanhempia torjuttiin, kohdeltiin epäasiallisesti ja syyllistettiin. 1980- 

luvun lopussa koettiin jonkinlaista myönteistä kehitystä. Perhetapaamisia järjestettiin, ja 

suhtautuminen perheeseen koettiin asiallisemmaksi ja myönteisemmäksi. 

Traumaattiset tuen puutteen vaiheet 
taustalla 
 

Yhteydenpito ammattilaisten kanssa 
 

Ammattilaisten kanssa suunnitellusti 
toimiminen 
 

Huolehtimisvastuun vähentäminen 
 
 

Oman selviytymisen huomiointi 
 
 

 
LÄHEISTEN  
KOKEMA  
TUEN SAANTI 
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Mielenterveystoimistossa omatyöntekijän kanssa kontakti alkoi myös kantaa. 1990- luvulla taas 

koettiin yleisesti tilanteen huononeminen, avohoidon riittämättömyys, ”alasajoa”.  

 

Muutos myönteisempään suuntaan on alkanut perheiden kokemuksen mukaan 2000-luvulla. 

Avohoidon suojaverkko on alkanut toimia paremmin, ja omaisetkin otetaan huomioon. Tuki ei 

enää ole yhtä vahvasti omaisista kiinni. Läheisten mielestä on hyvää kehitystä, jos avohoito 

pystyy pitämään tiiviimmin huolta kuntoutujista. 

L1: ”…asianomaisesta huolehditaan, että jos hän ei nyt sitten ilmesty paikalle silloin, kun on 
sovittu jotain, eikä saada puhelimella kiinni, niin silloin jopa mennään kotiin katsomaan, ja 
tämä on näissä asioissa tärkeätä, koska ennen aikaan oli tämmöinen puuttuminen pelkästään 
omaisten varassa…” 

 

Traumaattiset tuen puutteen kokemukset vaikuttavat taustalla 

 

Läheiset halusivat haastatteluissa tuoda esiin vaikeita kokemuksiaan matkan varrelta. Nämä 

kokemukset olivat vahvoina mielessä edelleen. Kokemuksissa oli yhdenmukaisuutta ja 

aikakaudesta riippumattomuutta. Moni perhe oli kokenut traumaattisen sairastumisvaiheen, 

jossa ei saatu mistään neuvoja eikä tukea.  Edes sairaalasta ei neuvoja annettu.  

L4: ”…katastrofimaisesti alkoi, et siinä mulla ei ollut mitään neuvojaa, ei mitään tukea, mä 
olin aivan paniikissa…”  
 
L2: ”…ei uskalla sillai luottaa, etteikö jotakin voisi tapahtua, traumaattinen  kokemus 
meillekin ollut, tiedä pääseekö siitä tunteesta koskaan…” 

  
Läheisen asianmukaiseen hoitoon saaminen oli ollut vaikeaa. Perhe oli saanut vääränlaisia 

ohjeita hoitoon hakeutumisesta, tai sairaalaan ei otettu, vaikka läheinen oli aivan sekaisin. 

Läheinen oli saattanut jäädä vaille hoitoa myös samanaikaisen päihdeongelman takia. 

 

Sairaalasta oli laitettu potilas nopeasti ulos huonossa kunnossa. Läheiset kokivat, että sairas sai 

olla heitteillä vailla tukea ja seurantaa. Vakavia vaaratilanteitakin oli koettu mm. tulipalon vaara 

ja itsemurha-aikeita. 

L3: ”…ei ota niitä lääkkeitä ja on kuitenkin pitkin kaupunkia sairaana eikä kukaan vahdi…” 
 
L4: ”…kaveri juoksi kaupungilla harhat päällä…”  

 

Alun vaikeissa vaiheissa läheiset olivat kokeneet tulleensa torjutuiksi ja huonosti kohdelluksi. 

Hoitavat tahot eivät olleet kuunnelleet tai uskoneet läheisten huolen aiheita. Kohtelu oli 

saattanut olla asiatontakin, ” melkein märkää rättiä naamalle”. 
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Omaisille ei annettu tietoa läheisen sairaalassaolosta eikä kotiutuksesta, vaikka käytännössä hän 

oli omaisten tuen varassa. Läheisen olinpaikasta huolestuneelle omaiselle ei kysyessä kerrottu, 

että läheinen on sairaalassa. Oli koettu syvää ristiriitaisuutta, kun tiukasti 

vaitiolovelvollisuudesta kiinni pitäen oli potilas jätetty yksin kotiin heitteille.  

L3: ”…kun hänetkin laskettiin ulos vielä täysin sairaassa tilassa, meille ei edes kerrottu, ja 
sit me yhtäkkiä huomataan, et hänhän on vielä ihan sekaisin, ja se on ihan kauheeta 
omaisille…” 

 

Läheiset eivät muutenkaan olleet saaneet tukena toimiakseen välttämätöntä tietoa. Varsinkin 

tietoa sairaudesta ja lääkityksen tarpeellisuudesta olisi tarvittu.  

L5: ”…todella vähän, tosta alkuajasta tulee mieleen, että monta vuotta meni ennekuin edes 
tiesi, että kyseessä on skitsofrenia… 

 
L2: ”…meidän toimintamahdollisuudet oli aika heikot, kyllä me silti toimittiin…” 

 
Alkuvaiheen ikäviin kokemuksiin kuului myös loukkaantuminen omaisen huonosta kohtelusta 

psykoosivaiheiden aikana. Varsinkin ensimmäinen hoito oli järkytys monin tavoin. 

Hienovaraisempaa ja kunnioittavampaa kohtelua olisi toivottu.  Pilailu sairaan kustannuksella 

oli tuntunut erityisen loukkaavalta.  

 

5.2.2 Yhteydenpito ammattilaisten kanssa 

 

Läheiset korostivat yhteyttä hoito- ja kuntoutustahoihin. Yhteyden ei tarvinnut olla erityisen 

tiivis, mutta toimiva, ehkä luonteeltaan enimmäkseen yhteydenoton mahdollisuus. 

Yhteydenpitoa kuvasivat yläluokat Yhteyden saaminen ja ylläpito sekä Mukaan ottaminen. 

 

Yhteyden saaminen ja ylläpito 

 

Läheiset toivat esiin, että on ollut vaikea saada yhteyksiä hoitaviin tahoihin. Hoitavien ihmisten 

tavoittaminen on joskus hankalaa. Ei myöskään ole aina tiedetty, mihin ottaa yhteyttä. 

L6: ”…ei oikein yhteyksiä, vieraaksi jäänyt…”  

Linkkiä omatyöntekijään korostettiin. On erittäin tärkeää tutustua omatyöntekijään sekä saada 

ajankohtaiset yhteystiedot ja lupa tarvittaessa soittaa. Omatyöntekijän aktiivisuus omaisiin päin 

oli tuntunut hyvältä. Molemminpuolinen yhteydenpito työntekijöiden kanssa aika ajoin on 

toivottavaa. Päivystystilanteita varten tulisi olla myös varmasti tavoitettava yhteystaho ja 

puhelinnumero. Läheiset kokivat lisäksi, ettei heitä sairaalassa ole juurikaan huomioitu, elleivät 
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itse ole olleet aktiivisia. Olisi hyvä, jos läheisten näkemyksiä kysyttäisi sairaalaan saattaessa ja 

ilmoitettaisi myös siellä hoitavan yksikön yhteystiedot.  

L1: ”…omaisten kannalta on tärkeää, että on joku yhdyshenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa 
yhteyttä…” 
 
L5: ”…sieltä päästä pitää olla se aktiivinen ote tänne ihan siinä nimenantamisessa ja 
muussa, koska varsinkin siinä alkuvaiheessa niin kun sanottu, ethän sä edes tiedä mihin ja 
kehen ottaa yhteyttä…”  
 
L3: ”…sitten kun tulee tutuksi, niin on helpompi ottaa yhteyttä…” 
 

 

Mukaan ottaminen 

 

On tärkeätä, että omaisten asema tunnustetaan ja heidän osallistumisensa turvataan. Omaiset 

tulisi ottaa heti mukaan ja löytää keinoja tehdä yhteistyötä luovimalla vaitiolovelvollisuuteen 

liittyvissä asioissa, koska omaisverkon huolenpito sairastuneesta on välttämätöntä.  

L2: ”…mutta omaisia, jotka haluavat osallistua, pidetään vähemmän läheisenä kuin 
viranomaisia oikeestaan … et kun omaiset tosissaan ovat auttamassa, niin heille annettaisi 
tietoa todella ja heidät rinnastettaisiin viranomaisiin…”  
  
L3: ”…kun potilaalla ei ole sitä sairaudentuntoa, eikä syö niitä lääkkeitä, niin siinä kyllä 
toivoisi sitä viranomaisten yhteistyötä vanhempien kanssa tai omaisten kanssa tai läheisten 
ystävien kanssa…” 
 

Läheisten huoli ja välittäminen on heidän osallistumisensa motiivi. He pyrkivät toimimaan 

kuntoutujan parhaaksi ja tässä he toivoivat yhteistyötä hoito- ja kuntoutustahojen kanssa. 

Läheiset toivat kuitenkin esiin, että yhteistyö ei aina toimi ja todellisen yhteistyön puutteessa 

voimavaroja tuhlaantuu.  

L5: ”…etusijalla se huoli, vaikka olisi äiti tai isä tai joku muu, niin kuka tahansa haluu 
nähdä että hoidetaan hyvin, että saa asianmukaista hoitoo, ja se on pointti…” 
 
L5: ”…kuitenkin luotetaan ja oletetaan ja se on ihan niin kun hoidon perustakin, että 
omaiset on siinä mukana, mut  sitten  just se yhteydenpito sitten... voi vuosii tuhlaantuu 
tavallaan…” 

 

5.2.3 Ammattilaisten kanssa suunnitellusti toimiminen 

 

Läheisten kannalta tarpeellista oli tuki, joka auttoi selviytymään eteenpäin ja rakentamaan 

tulevaisuutta. Tätä kuvasivat yläluokat Perhetapaamiset yhteistyöpalavereina, Yhdessä 

suunnittelu ja Kuntoutuksen pitkäjänteisyys. 
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Perhetapaamiset  yhteistyöpalavereina 

 

Järjestetyt perhetapaamiset olivat olleet myönteisiä ja hyödyllisiä. Niissä läheiset olivat saaneet 

tietoa asioista sekä mahdollisuuden tuoda esiin huoliaan ja näkemyksiään esiin. He arvostivat 

yhdessä arviointia ja suunnittelua. Perhetapaamisia oli joillakin ollut hyvin vähän vuosien 

varrella, satunnaisesti useiden vuosien välein. Tapaamisten järjestämiseen oli vaikuttaneet 

monet tekijät. Ensin oli saattanut olla vähän pelkojakin perhetapaamisia kohtaan. Niiden 

järjestäminen oli ollut kiinni pitkälti työntekijöiden asenteesta ja perheen aktiivisuudesta. 

Kuntoutujan vointiin liittyvät huolet saattoivat olla järjestämisen syy. Kuntoutujan hyväksyntä 

tarvittiin myös, ”järjestettävä kuntoutujan ehdoilla”. Läheisten mielestä perhetapaamisia on hyvä 

olla sairauden alkuvaiheessa tiheästi, nykyisessä tilanteessa riittää harvajaksoisemmin.    

L2: ”…alussa tiheämmin…kuukausittain… nyt meillä on varmaan kerran puolessa vuodessa 
suurin piirtein, se on ihan riittävä…” 
 
L6: ”…ehkä kerran vuodessa, tai kerran kahdessakin vuodessa riittäisi, jos ei mitään 
erikoista ja asiat on ihan hyvin…”  

 
Alussa olisi ollut hyvä tavata koko perhettä kotona, huomioida sisaruksia myös. Sisarusten rooli 

saattaa myös jälleen korostua, kun vanhemmat ikääntyvät.  

L6: ”…silloin, kun sairastui, olisi ollut kyllä hyvä, jos kotiin olisi tullut joku juttelemaan 
koko perheen kanssa… oli se niin kova paikka kaikille…” 

 

Yhdessä suunnittelu 

 

Läheiset kokivat kuntoutuksen suunnitelmallisen etenemisen tärkeänä.  Oli ollut hyvä asia, että 

oli voinut luottaa työntekijöiden ammattitaitoon. Hyvä omatyöntekijä ja ”fiksu lääkäri” olivat 

keskeisiä. 

L2: ”…on hyvä ammatti-ihminen siinä taustalla, koska eihän sitä itselleen voi saada 
semmoista ammattitaitoa, eikä itse voi miettiä sillä tarkkuudella niitä kaikkia 
vaihtoehtoja…” 

 

Yhdessä mietitty ja arvioitava kuntoutussuunnitelma koettiin tärkeäksi. Suunnitelma pitäisi 

saada yhteiseksi työvälineeksi, kaikkien osapuolten tietoon. Suunnitelman toteutumista voisi 

seurata perhetapaamisissa.   

L6: ”…on niin tärkeetä, ettei vaan ajelehdita, että tehdään jotenkin suunnitellusti… 
työkaluksi pitäisi saada, sellaiseksi yhteiseksi asiaksi… siitä lähtee se motivaatio 
esimerkiksi, kyllähän se suunta antaa voimia ponnistella…” 
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Kuntoutuksen pitkäjänteisyys 

 

Työntekijöiden pysyvyys sekä hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuus olivat tärkeitä eteenpäin vieviä 

tekijöitä. Useiden vuosien hoitosuhde omatyöntekijän kanssa oli ollut ”suuri onni”. Oli hyvä, jos 

kuntoutuksessa oli ”sellaista jatkumoa” ja jotenkin asiat etenisivät. Työntekijöiden ja systeemien 

vaihtuminen puolestaan vaikeutti tilannetta. Erityisesti lääkärien vaihtuminen usein ja 

lääkehoidon seurannan puute oli ollut ikävää. 

 

5.2.4 Huolehtimisvastuun vähentäminen  

 

Huolehtiminen tavalla tai toisella kuului läheisten elämään, mutta Jatkuvasta huolehtimisesta 

kaivattiin vapautumista. Keskeistä tukea läheiset kokivat saavansa asioista, joita kuvaavat 

yläluokat Läheisten lisääntyneen huolen jakaminen, yhdessä tilannearvio ja puuttuminen, 

Työntekijöiden kotikäynneillä suuri merkitys sekä Kuntoutujan toimiva tuki. 

 

Jatkuvasta huolehtimisesta vapautuminen  

  

Läheisille oli tuttua jatkuva huoli ja varuillaanolo. Huoli oli vähentynyt, mutta edelleen läheiset 

olivat tietyllä tavalla valppaana tilanteen huonontumisen varalta. He olivat tottuneet 

huolehtimaan sairastuneen asioista tilanteessa kuin tilanteessa.  

L2: ”… meidän kannalta se on niin, et me ollaan koko ajan varuillaan, et onko merkkejä, 
ettei mene huonompaan suuntaan…” 

 
L4: ”…täytyy aina katsoo, että hänellä on hyvin asiat ja järjestää aina hoitojutut ja muut…” 

 

Läheiset olivat käytettävissä, kun kuntoutuja tarvitsi tukea huonon olon tullessa. Lisäksi he 

antoivat tukeaan kuntoutujalle puhelimitse lähes päivittäin ja hankalina aikoina jopa useita 

kertoja päivässä.  

L1: ”…toimin passiivisesti ja olen sitten palon sammuttaja, jos on menossa siihen suuntaan, 
muuten hänellä on sitten se turvallisuuden tunne, että on saatavilla, hän voi tulla vaikka 
kolmelta aamulla ja on huone missä nukkua…” 

 

Jotkut läheiset olivat aikaisemmin itse käyneet uupumiseen asti huolehtimassa kotiaskareista 

kuntoutujan luona. Myös taloudellista tukea ja panostusta oli tarvittu, jotta kuntoutuja 

selviytyisi. Vanhemmat olivat saattaneet järjestää kuntoutujan asuntoasiat, esimerkiksi ostaneet 

asunnon pysyvän kodin turvaamiseksi.  
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Läheiset pitivät hyvänä, että heillä oli kuntoutujan kanssa tavallista mukavaa yhdessäoloa. He 

kokivat tarvitsevansa huolesta vapaata, mutta huolen siirtäminen muille oli hankalaa. 

Esimerkiksi omat lomat vaativat järjestelyjä, mutta silti huoli kulki helposti mukana. Läheisen 

ikääntyessä kaivattiin myös huolehtimisvastuun siirtymistä muille. 

 

Läheisten lisääntyneen huolen jakaminen, yhdessä tilannearvio ja puuttuminen 

 

Tiiviissä yhteydenpidossa kuntoutujan kanssa läheinen havaitsee nopeasti tilanteen 

huononemisen, joka voi joskus tapahtua yllättäenkin pitkien hyvien jaksojen jälkeen. Läheisen 

huoli herää yleensä, jos kuntoutuja ei vastaa puheluihin tai häntä ei muuten tavoiteta. Tuolloin 

läheinen pyrkii käymään kuntoutujan luona tarkistamassa vointia. 

 

Keskeistä tukea, jota läheiset kaipasivat työntekijöiltä, oli yhdessä toimiminen huolta 

herättävissä tilanteissa. He toivoivat, että joku jakaisi heidän huoltaan ja kävisi 

arviointikäynnillä kuntoutujan kotona. He kaipasivat ammattilaisten näkemystä näissä tilanteissa 

ja yhteistä tilannearviointia. Oli tärkeätä saada myös välittää huoli tiedoksi työntekijöille, myös 

lääkärille, jotta olisi eri tavoin mahdollisuus puuttua tilanteeseen esimerkiksi tukea tehostamalla. 

L6: ”…pitäisi olla joku, jolle voi kertoa ja joka arvioi, ja joka kävisi siellä kotona ihan 
katsomassa, missä mennään…”  

 
Hankaliin tilanteisiin puuttuminen oli ollut pitkälti omaisten varassa. Näissä tilanteissa oli koettu 

yksinäisyyttä. Sairaalaan ylipuhuminen ja järjestäminen oli koettu raskaaksi tehtäväksi, johon 

kaivattiin tukea. 

 

Työntekijöiden kotikäynneillä suuri merkitys 

 

Läheiset pitivät työntekijöiden kotikäyntejä erittäin tärkeinä. He painottivat, että kotona näkee, 

miten kuntoutujalla oikeasti menee. Vastaanotolla saattaa saada joskus todellisuutta paremman 

kuvan tilanteesta. 

L5: …siitä kodistahan sä pitkälle näät, miten se elämänhallinta, missä mennään, jos tosiaan 
postia ei ole avattu viikkokausiin, et kahlaat lehtien läpi, tupakantumppeja  sänky täynnä, 
roskat viemättä ja  homeiset astiat, niin se yleissilmäys kertoo, et ei täällä nyt ihan hyvin 
voida…” 

 

Kotikäyntejä suositeltiin pitkäjänteisesti kaikille kotona asuville kuntoutujille vaikka 

harvajaksoisemminkin. Kotikäyntejä ei saisi liikaa vähentää tai kokonaan lopettaa hyvän jakson 
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jälkeen, koska siitä voi seurata voinnin romahdus. Tätä vaihtelua oli seurattu useiden vuosien 

ajan. 

L6: ”…on hyvä kun siellä käydään kotona, se helpottaa paljon, siihen voi olla 
tyytyväinen…” 
 
L5: ”…jokaisen avohoitopotilaan kohdalla mun mielestä se, että siellä kotona käytäs, oli se 
sitten vaikka kerran kuussa tai jonkun kohdalla kerran viikossa tai jonkun kohdalla 
neljännesvuosittain tai joku tämmöinen juttu, mutta se on niin eri asia sitten nähdä, miten 
toinen elää ja on kuin se, että se toinen tulee sinne vastaanotolle…” 

 

Kuntoutujan toimiva tuki  

 

Kun kuntoutujan elämä oli järjestyksessä, myös läheisillä oli helpompaa. Kaikki toimiva tuki 

vähensi myös läheisten huolehtimisvastuuta. Läheiset toivat esiin joitakin tärkeitä asioita, joiden 

he olivat kokeneet auttaneen kuntoutujaa ja sitä kautta helpottaneen myös itseään. 

   

Sopivan lääkityksen löytyminen oli yksi merkittävä helpotus. Toimivat hoitosuhteet olivat niin 

ikään auttaneet ja vieneet kuntoutujaa eteenpäin. Omatyöntekijät olivat keskeisiä, mutta muita 

tärkeitä tuki-ihmisiä oli myös ollut. Tuli esiin, että kuntoutujan kotona selviytymisen kannalta 

oli ollut hyvin tärkeätä, että oli ollut mahdollisuus ympärivuorokautiseen tukeen puhelimitse.  

 

Yleensäkin lähimpien tukea tarvittiin sitä vähemmän, mitä toimivampi ja laajempi oli 

kuntoutujan ihmissuhdeverkosto. Lähiomaisten lisäksi oli hyvä olla kavereita ja 

vertaistukiverkostoa.  

L2: ”…on säilyttänyt yhteyden kavereihin, sisaruksiin ja meihin ja on muihinkin omaisiin 
pitänyt yhteyksiä…” 
 
L1: ”…tärkeintä on se, että hänellä on verkosto…niissä mielenterveysyhdistyksissä…” 

 

Läheistä helpotti, kun kuntoutujan arjen perusasiat olivat kunnossa, esimerkiksi ruokailu ja 

siivous olivat järjestyksessä. Kotiavun saaminen kuntoutujan arkea turvaamaan oli ollut monelle 

merkittävä helpotus.  Oli hyvä, että oli tunnustettu, että apua todella tarvitaan ja ettei pelkkä 

ohjaus riitä. 

L4: ”…no se on se, että pojan kotiasiat on kunnossa…” 

Oli ollut tärkeätä, että kuntoutujille oli löytynyt tekemistä päiviin. Se oli tuonut elämään lisää 

tyytyväisyyttä. Myös virkistystä tarvittiin, ja läheiset olivatkin yrittäneet tukea kuntoutujan 

mahdollisuuksia osallistua järjestettyyn virkistystoimintaan.  
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 Fyysisen puolen huomioiminen koettiin tärkeäksi myös. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota 

siihen, ettei kuntoutujalle tule lisäsairauksia. Toiveena olisi, että myös terveyskeskuksessa 

osaisivat kohdata mielenterveyskuntoutujan oikein. 

 

Läheiset olivat usein taustatukena kuntoutujan taloudellisissa asioissa. Eräs rasitusta 

läheisillekin aiheuttava asia oli etuuspäätösten sekavuus ja lyhytjänteisyys, kun kuntoutuja 

halusi kokeilla työelämää. Tästä olisi päästävä jotenkin eroon, sillä etuusasiat eivät saisi olla 

kuntoutumisen esteenä. 

 

5.2.5 Oman selviytymisen huomiointi  

 

Läheiset tarvitsivat myös itse tukea, jotta he selviytyivät ja saattoivat olla kuntoutujan tukena. 

Alkuaikoina tukea olisi tarvittu paljon enemmän, nykyisellään tarve oli pienempi ja 

tukimuotojakin tarvittaessa löytyy paremmin. Aineistosta muodostui tukea kuvaavat yläluokat  

Ystävällisten työntekijöiden huomio, Tiedon avulla selviytyminen eri vaiheissa, Asioiden 

jakaminen, Oman suhtautumisen prosessointia sekä Toivon ylläpito. 

 

Ystävällisten työntekijöiden huomio 

 

Läheiset olivat kokeneet, että työntekijät, jotka olivat olleet ystävällisiä ja asioihin paneutuvia, 

olivat auttaneet heitä matkan varrella. Vaikeissa tilanteissa oli saatu voimaa hyväksyvästä 

kohtaamisesta. Lyhyetkin kohtaamiset olivat saattaneet olla merkittäviä. 

L4: ”…mä sain voimaa, tuntu, et herranen aika, mähän oon ihan mallikas äiti…” 
 
L1: ”…näiden ihmisten, jotka toimivat mielenterveyspuolella, heidän pitäs pitää työstään 
ja niistä omista potilaistaan …” 
 

 

Tiedon avulla selviytyminen eri vaiheissa 

 

Läheiset toivat esiin tiedon keskeisyyttä selviytymisessä. He olivat kokeneet tiedon auttavan. 

Vuosien varrella oli etsitty kirjallisuudesta ja myös internetistä tietoa sairauteen liittyvistä 

asioita, jotta oli saatu ymmärrystä tilanteeseen. Hoitotahoilta saatu tieto oli jäänyt niukaksi, 

mutta omaisyhdistyksen lehtisistä oli jossain vaiheessa ollut apua. Läheiset toivatkin esiin, että 
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pitäisi olla alussa kaikille annettava tieto- ja tukipaketti, joka olisi sekä kuntoutujille että 

läheisille tarkoitettu.  

L5: ”…tällainen  tuki- ja tietopaketti, et mitä tää sairaus ylipäätään on, ja just vähän tota 
julkisen tahon osuutta, et mitkä hoitoverkot ja keinot ja muut… 
…sellainen tukipaketti, se tulisi sitten ekan yhteydenoton jälkeen, siinäkin ihan jo auttaa se, 
että on tää verkosto ja puhelinnumerot…” 

 

Kun sairastamista oli takana jo monia vuosia, kokemusperäistä tietoa sairauden kanssa 

elämisestä perheenkin kannalta oli jo kertynyt siten, että itse sairaudesta ei enää välttämättä 

tietoa tarvittu. Keskeistä oli saada tietoa tukiverkostosta ja palvelujärjestelmästä. Varsinkin 

muutoksista toivottiin selkeää tietoa. Esimerkiksi avohoidon ja kotiavun toiminnasta olisi ollut 

hyvä tietää paremmin.  

 

Asioiden jakaminen 

   

Läheisiä oli auttanut, jos oli voinut tavalla tai toisella jakaa kokemuksiaan ja paineitaan.   

Omaisille tarkoitetut tilaisuudet olivat olleet hyviä. Nämä olivat olleet erilaisia 

tiedotustilaisuuksia tai koulutuksia luonteeltaan.  

 

Vertaistuki omaisten kesken oli koettu hyväksi. Omaisryhmät, omaisten kahvilaillat ja 

vanhempainkokoontumiset eri tahoilla olivat tuoneet tukea. Tämän kaltaista tukea vain olisi 

kaivattu jo aiemmin, mutta sitä ei ollut silloin saatavissa. Todettiin, että oli selvästi ”kadotettu 

jokin voimavara”. Tavallaan vertaistukea oli saatu myös tuttavapiiristä vastaavanlaisia 

kokeneilta läheisiltä.  

L2: ”…tunne, et me ei olla ainoita, joille on käynyt niin…” 
 
L4: ”…se omaistuki on hyvä, mut se tulee ehkä vähän myöhemmin, hetken päästä kun 
ihmiset sopeutuu siihen, et meillä on nyt sairas ihminen…” 

 
Tukea hankalissa tilanteissa oli saatu eniten omaisilta, ystäviltä ja Jumalalta. Sairaus koettiin 

kuitenkin vähän arkana asiana, jota ei voinut kaikkien kanssa jakaa. Hyvä puoli oli se, että 

omien kokemusten myötä saattoi paremmin ymmärtää ja tukea myös toisia paineissa. 

 

Kaiken kaikkiaan todettiin, että nykyisin oli vähemmän tuen tarvetta, mutta tärkeätä oli tieto, 

että tukea oli tarvittaessa saatavilla. Ensisijaisesti tukea toivottiin kuntoutujan hoitopaikasta. 

Tässä vaiheessa oli jo tiedossa paikkoja, joista muuta tukea lähtisi hakemaan, jos olisi tarvetta. 
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Oman suhtautumisen prosessointi 

 

Kova huoli, stressi ja väsymys uhkasivat aiemmin käydä läheisen oman terveyden päälle ja 

työkin saattoi kärsiä. Tarvittiin huolehtimisessa omien rajojen löytämistä.  

L5 ”…semmoisessa vaiheessa tavallaan on hyvä se vertaistuki, kun on se rajojen etsiminen, 
että mikä tässä niinkun, miten pitkälle tässä tukemisessa mennään, koska siinäkin voi sitten 
mennä niin, että oma elämä menee vaan siinä sen mukaan, miten se toinen voi ja sen 
mukaan itsekin sitten, omatkin mielialat…”  

  
L6: ”…työssäkin alkoi jo tulla keskittymisvaikeuksia…pakko laittaa rajoja ja laittaa toinen 
ottamaan vastuuta itsestään enemmän…” 

 

Läheiset olivat joutuneet miettimään suhtautumista aikuiseen kuntoutujaan. Perhettä oli 

saattanut harmittaa sairaan ”toilailut”. Joskus kuntoutuja saamattomuus tekemisissään turhautti. 

Läheiset myös tasapainoilivat kuntoutujan aikuisuuden ja itsellisyyden kunnioittamisen sekä 

huolenpidon välillä, ettei olisi liikaa ”holhousta”. 

L3: ”…täytyy varoa vaan, kun on aikuinen ihminen, ettei liikaa ohjaile tai määräile, mut 
kyllä hän nyt itse kuitenkin haluaa…” 

 

Sairauden elinikäisyyden hahmottaminen oli muuttanut suhtautumista hoitoihin. Alussa läheinen 

saattoi odottaa paranemista ja pettyi aina uusista sairaalajaksoista. Nykyisin oli helpottavaa, että 

kuntoutuja oli turvassa ja sai kulloinkin tarvitsemansa hoidon. 

 

Toivon ylläpito  

 

Toivon ylläpito oli koettu tärkeäksi matkan varrella. Olisi aiemmissa vaiheissa ollut hyväksi, 

että toivoa olisi vahvistettu. Ammattilaisten vastaukset perheelle olivat olleet turhan 

pessimistisiä.    

L2: ”…voihan se olla, että joku pysyy samanlaisena ja et pahenee aina vaan, mutta ei sitä 
kukaan tiedä,  toivoo ei pitäis viedä…” 

 
Läheiset toivat esiin, että onneksi kuntoutujat selviytyivät kuitenkin kohtuullisesti sairauden 

kanssa. Sairauden oireet olivat vähentyneet, hoidot toimivat ja kuntoutujat itse olivat oppineet 

tulemaan toimeen sairauden kanssa. Rajoitukset toivat kyllä välillä surua ja masennusta 

kuntoutujan elämään. Piti myös ottaa huomioon, että kuntoutumisen myötä uudet haasteet 

saattoivat tuottaa paineitakin.     
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Läheiset olivat kuitenkin huojentuneita siitä, että vaikeat ajat olivat helpottaneet ja elämä eteni.  

  L6: ”…kymmenen vuotta oli kauheita, nyt asiat on aika hyvällä mallilla…” 

L3: ”…ei sitä olis uskonu, että tolla lailla toipuu…” 
”…ja kyllähän se sitten meitäkin auttaa, kun huomaa, että normaalisti elelee, helpottaa 
oloo…” 
 

 
5.3 Yhteenveto tuloksista 

 

Kuntoutujien ja läheisten näkemykset olivat hyvin samansuuntaiset. He olivat yksimielisiä siitä, 

mikä on tärkeätä ja auttavaa. Kuntoutujien ja läheisten hyvinvointi on sidoksissa toisiinsa. Voisi 

sanoa, että kuntoutujat näkevät, mikä auttaa läheisiä ja läheiset näkevät, mikä auttaa 

kuntoutujaa. Edelleen voisi väittää, että kuntoutujan saama tuki auttaa myös läheistä. Läheisen 

tilanteen helpottuminen puolestaan helpottaa välillisesti myös kuntoutujaa.  

 

Kuntoutujat olivat nykyisellään melko tyytyväisiä saamaansa tukeen. He olivat kokeneet 

asioiden kehittyneen parempaan suuntaan viime vuosina. Tuki oli ulottunut lähemmäs arkea ja 

myös apua oli saatu tarvittaessa. Myönteistä oli myös vanhempien huolehtimistarpeen 

väheneminen. Kuntoutujat eivät ehkä korostaneet perheen huolenpitoa nykyvaiheessa samassa 

määrin kuin se läheisten aineistossa tuli esiin. Oma sosiaalinen elämä koettiin tärkeäksi. Myös 

omat työntekijät olivat kuntoutujille merkittäviä ja läheisiä ihmisiä. Yhdessä oli työskennelty 

usein jo monia vuosia, mikä olikin kantanut eteenpäin. Tuen kokonaisuus rakentui kullekin 

kuntoutujalle sopivalla tavalla tukimuotoja yhdistellen.   

 

Läheisten kokemuksissa päällimmäisenä olivat aiemmat huonot kokemukset ja vaille tukea 

jääminen. Kokemukset vaikuttivat edelleen mielessä. Näitä kokemuksia läheiset halusivat 

purkaa ensin, ja vasta sitten tulivat myönteisemmät kokemukset viime ajoilta. Kaiken kaikkiaan 

läheiset kokivat ammattilaisilta saamansa tuen usein aika niukaksi. Heidän kokemuksissaan oli 

kuitenkin hyviä tilanteita ja ”ihania ihmisiä”. Läheiset korostivat toimivaa yhteyttä kuntoutujan 

omatyöntekijän kanssa varsinkin huolta herättävissä tilanteissa. Läheisten kannalta keskeistä oli 

kuntoutujan saama hyvä tuki.  
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6. POHDINTA 

  

6.1. Tulosten tarkastelu 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata psykoosisairauden kanssa elävien kotona asuvien 

kuntoutujien ja heidän läheistensä kokemuksia tuen saannista. Kuntoutujat tarvitsivat 

monipuolista tukea kunkin yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Pääasialliset tahot, joilta 

kuntoutujat saivat tukea, olivat kunnallinen avohoito ja kotipalvelut, kolmanteen sektoriin 

kuuluvat tukipalveluja tuottavat yhteisöt, perhe, vertaiset ja ystävät. Kuntoutujilla oli hyvä olla 

riittävästi ihmisiä ympärillä, toimivat arjen rakenteet, sairaus ja elintavat tasapainossa sekä 

näkymiä tulevaisuuteen.  

 

Pitkäjänteinen yhteistyö ammattilaisten kanssa auttoi kuntoutujia merkittävästi. Kuntoutujat 

kuvasivat tärkeäksi tukea, jota oli tarvittaessa mahdollista saada kotiinkin. Skitsofreniana 

hoitosuosituksessa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008) 

esitetty tiivis avohoidon tuki on hyväksi myös kuntoutujien kokemuksen mukaan. Avohoidossa 

ja kotona oli hyvä olla, jos tukea oli sopiva määrä, että selviytyi arjesta. Tyytyväisyyttä kokivat 

myös Anttilan (2004) pro gradu-tutkimuksessa haastatellut skitsofreniaa sairastavat miespotilaat. 

He tarvitsivat eri tavoin tukea kotityöryhmältä ja läheisiltään. Toiset selviytyivät itsenäisemmin, 

kun taas toiset tarvitsivat paljonkin tukea arjen rutiinien, lääkityksen ja raha-asioiden 

hoitamiseen.  

 

Pitkäaikaiset hoitosuhteet ja toimiva vuorovaikutus olivat kuntoutujien keskeistä tukea. 

Hoitosuositus (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008) ja 

hoitotyön kirjallisuus (mm. Johansson & Eklund 2003, Adam ym.2003, Svedberg ym. 2003) 

korostavat näitä. Kuntoutujat kuvasivat, kuinka toipuminen ja kuntoutuminen olivat lähteneet 

käyntiin ja edistyneet hyvän hoitosuhteen myötä. Tutkija Päivi Rissanen on tarkastellut omaa 

kuntoutumistaan skitsofreniasta lisensiaattityössään (2005), joka on hiljattain julkaistu kirjana. 

Hänkin painottaa hyvien hoitosuhteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä oman kuntoutumisensa 

kannalta. Hän toteaa avaimiksi kuntoutumiseensa kaksi asiaa. Ensimmäinen oli, että hän otti 

oman elämän haltuunsa ja alkoi aktiivisesti elämään itsensä näköistä elämää. Siihen liittyi 

sinuiksi tuleminen sairauden ja sen hoidon kanssa sekä itsetuntemus ja oppiminen sen kautta 

säätelemään kuormitustaan. Toinen keskeinen asia oli yhteyden saaminen toisiin ihmisiin.  Tasa-
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arvoinen kohtaaminen ja yhteistyösuhde hoitavien ihmisten kanssa tukivat kuntoutumista. Ajan 

kanssa oma identiteetti rakentui uudelleen. (Rissanen 2007.) 

 

Terapeuttista työskentelyä skitsofreniapotilaiden kanssa käsittelevässä katsauksessaan Hewitt ja 

Coffey (2005) totesivat, että kuntoutujat arvostivat hoitosuhteita. Koettu hyvä hoitosuhde auttoi 

parempiin tuloksiin. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin kuntoutumista edistämään strukturoituja 

työskentelymenetelmiä kuten kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan pohjaavat 

työskentelymuodot. Pohjimmiltaan kuitenkin edellytyksenä on, että ihminen tulee ymmärretyksi 

hoitosuhteessa. Tässä tutkimuksessa kuntoutujat toivat myös esiin ymmärretyksi tulemisen 

merkitystä. On tutkittu tarkemmin, mitä ymmärretyksi tuleminen psykiatrisen sairauden kanssa 

elävälle merkitsee (Shattell, McAllister, Hogan & Thomas 2006). Kuntoutujien yleinen 

kokemus on tulla ymmärretyksi väärin. He joutuvat kokemaan haavoittuvuutta, epävarmuutta, 

eristämistä ja yksinäisyyttä. Tätä taustaa vasten korostuivat hetket, jolloin saattoi kokea 

saavuttavansa yhteyden kuuntelijan kanssa, olevansa samalla tasolla ja tuntea itsensä tärkeäksi.   

 

Aiemmin perhe oli ollut hyvin vahva, joskus ainoakin tuki. Kuntoutumisen edistyessä perheen ja 

varsinkin vanhempien tuki oli voinut vähentyä sitä mukaa, kun muu tukiverkosto oli 

vahvistunut. Vanhempien huolehtimisen väheneminen ja sen myötä oma itsenäistyminen 

koettiin hyvänä. Läheisten ei tarvitse puuttua hoitoon, vaan olla muuten vaan tukena ja 

olemassa. Kuntoutujat kokivat perheen edelleen keskeiseksi tuekseen. Kirjallisuus korostaa 

myös perheen tuen merkitystä kuntoutujalle ja perheen huomioimista (mm. Lähteenlahti 2001, 

Stengård 2005). Kuntoutujat pitivät tärkeänä yhteistyötä läheisten kanssa ja myös läheisten 

tukemista varsinkin alussa henkisen tuen, tiedon ja toivon tuomisen muodoissa. Matkan varrella 

järjestetyistä perhetapaamisista oli koettu olleen hyötyä. Myös skitsofreniapotilaiden 

hoitosuosituksessa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008) 

edellytetään perhekeskeistä toimintaa. Omaisten keskinäisen tuen kuntoutujat näkivät 

hyödylliseksi. 

 

Tuloksissa korostui kuntoutujien oman sosiaalisen verkoston merkitys. Ystävät, vertaiset ja 

hengellinen yhteisö olivat tärkeitä tuen antajia. Tuki oli myös molemminpuolista. Oli tärkeä 

säilyttää entisiä ihmissuhteita ja saada uusia tuttuja ja ystäviä, joita monet olivat 

kuntoutuskuvioista saaneetkin. Sosiaalisten kontaktien merkitystä kuntoutujien hyvinvoinnin ja 

elämänlaadun kannalta tuodaan paljon tutkimuksissakin esiin (mm. Erdner ym. 2002, Browne & 

Courtney, Granerud & Severinsson 2006).  
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Koti ja turvattu arki oli selviytymisen perusta. Oma huone tai oma koti ja niiden pysyvyys olivat 

tärkeitä (vrt. Brown & Courtney 2004). Talouden hallinta ja arjen askareista suoriutuminen 

olivat keskeisiä tekijöitä arjen sujumiseksi. Kuntoutujat tarvitsivat yksilöllisesti tukea ja apua 

arjen askareisiin. Ruokailu, kodin siivous, vaatehuolto ja asiointi tuli olla tavalla tai toisella 

järjestyksessä, jota kotiasiat olivat kunnossa. Kuntoutujalla piti olla sopivasti toimintaa, sekä 

itsenäistä että järjestettyä, säännöllistä toimintaa kodin ulkopuolella. Lisäksi tarvittiin virkistystä 

ja lepoa sairaudesta. Kotoa oli myös päästävä liikkeelle jonnekin, vaikka se joskus olikin 

vaikeaa. Mielekkään toiminnan puute tuli kirjallisuudessa esiin hyvinvoinnin esteenä (Nikkonen 

1996, Erdner ym. 2002).  

 

Sairauden tasapainossa pysyminen oli tärkeätä selviytymisen kannalta. Sopivan lääkityksen 

löytyminen oli yksi merkittävä kuntoutumista edistävä asia. Huono teho ja koetut 

sivuvaikutukset olivat aiemmin haitanneet lääkehoidon toteutumista. Sivuvaikutusten seurantaa 

ja siinä käyttäjän kokemuksen kuuntelua toivotaan hoitajilta (Sin J & Gamble 2003). Kun 

kuntoutujalla on säännöllinen pitkävaikutteinen injektiolääkitys, pistostilanteissa vuorovaikutus 

hoitajan kanssa on tärkeätä. Hoitajan terapeuttinen tapa toimia koetaan hyvänä. (Phillips & 

McCann 2007.) Kuntoutujat toivat myös esiin, että he kaipaisivat lisää tietoa sairaudesta. Vaikka 

oli sairastettu jo monta vuotta, koettiin, että tietoa ei ollut tarpeeksi. (vrt. Hotti 2004.) 

Oireenhallintaohjausta omatyöntekijän kanssa kahden tai kurssimuotoisesti pidettiin tärkeänä. 

Omaseurantaa ja oireenhallinnan ohjausta tuodaan esiin hoitosuosituksessa (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 2008) ja myös hoitotyön 

kirjallisuudessa (mm. Chan & Leung 2002, Stevens & Sin 2005).  

 

Kuntoutujat tarvitsivat tukea pyrkiessään terveempiin elintapoihin. Lähinnä päihteiden käytön 

hallitseminen/päihteettömyys sekä fyysisestä terveydestä huolehtiminen olivat asioita, joihin 

tukea kaivattiin. Fyysisen terveyden huomioimista korostetaan myös kirjallisuudessa (mm. 

Marder 2004). Kuntoutujat olivat tietoisia riskeistä, joita näihin liittyy, ja toivat esiin 

huoltaankin. Useammalla oli taustalla myös ongelmia päihteiden kanssa (vrt. Pirkola & 

Wahlbeck 2004). 

 

Kuntoutujat tarvitsivat tukea löytääkseen näköaloja tulevaisuuteen. Toivon merkitys tuli 

keskeisesti esiin, kuten myös kirjallisuudessa (Kylmä ym. 2006). Toipuminen oli kuntoutujien 

mielessä toiveena jollakin tavalla. Toipumista oli myös koettu tapahtuneen. Voidaan todetakin 

jotakin samankaltaisuutta kirjallisuudessa esitettyihin kuvauksiin toipumisprosesseista. 
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Andersen, Oades & Caputi (2003) määrittelevät katsauksessaan skitsofreniasta psykologista 

toipumista kuntoutujien oman näkemyksen pohjalta. Siinä toivon ja itsensä myönteisen 

uudelleenmärittelyn ja vastuunoton kautta löytyy merkityksellinen oma elämä sairaudesta 

riippumatta. Kuntoutujatutkijoiden Pitt & Kilbride (2006) tekemässä haastattelututkimuksen 

tuloksissa kuvattiin myös psykoosisairaudesta toipumista yksilöllisenä prosessina, jossa 

keskeistä oli itsen uudelleenrakentuminen, oman elämän uudelleenrakentuminen ja paremman 

tulevaisuuden toivo. Prosessiin tarvittiin tukea. Mielenterveyspalveluilta toivottiin enemmän 

yhteistyöotetta, jatkuvuutta, osallistumisen- ja valinnanmahdollisuuksia sekä suojaa 

väärinkohtelulta. Kuntoutujille tulisi myös tuoda enemmän tietoa toipumisesta, mm. toisten 

toipumiskertomuksia. 

 

Kuntoutujat olivat kokeneet myönteisten elämänmuutosten edistäneen tilannettaan, esimerkiksi 

itsenäisen elämän taitojen oppiminen, sairauden kanssa toimeen tuleminen, opiskelu, uusi 

ystävä, päihteistä eroon pääsy, oman kodin saaminen, matkustelu, vertaistukitoiminnan 

löytäminen ja luottamustehtävien saaminen jne. Eteenpäin menemiseksi kaivattiin enemmän 

keskustelua omista kuntoutumistavoitteista ja mahdollisuuksista. Tavoitteellisuutta pidettiin 

hyvänä asiana, koska se antaa suuntaa ponnisteluille. Hoitosuosituksessa sitä pidetään myös 

keskeisenä periaatteena (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Psykiatriyhdistys ry 

2008). 

 

Läheisten aineistossa korostui huolta pitävän läheisen näkökulma, etenkin huolehtivan 

vanhemman näkökulma. Läheiset olivat saaneet tukea enimmäkseen perhepiiristä, ystäviltä, 

kirjallisuudesta ja uskosta. Matkan varrella oli myös kohdattu hyviä ammattilaisia, joilta oli 

saatu tukea. Viime vuosina myös vertaistuki oli löydetty. Aiemmin olisi tarvittu enemmän tukea 

ja mukaan ottamista hoitoon.  Läheisten kertomuksista tuli esiin, että taustalla oli traumaattisia 

tuen puutteen vaiheita. He olivat kokeneet ulkopuolelle jättämistä ja huonoa kohtelua. 

Kokemukset vaikuttivat edelleen taustalla. He olivat eläneet mukana ja seuranneet myös 

avohoidon vaiheita. He olivat tyytyväisiä siihen, että 2000-luvulla avohoito oli kyennyt 

paremmin huolehtimaan asiakaistaan.    

 

Vaitiolovelvollisuuskysymykset olivat vahvasti esillä alkuvuosina suhteessa hoitotahoihin. 

Läheiset olivat kokeneet suuria hankaluuksia, kun vaitiolovelvollisuuteen vetoamalla heidät 

ohitettiin. Vastaavanlaisia kokemuksia tuli esiin tutkimuksessa, jonka tekivät Wynaden ja Orb 

(2005). Artikkelissa perätään hoitotyöntekijöiden neuvottelutaitoa näissä hankalissa tilanteissa, 



     51 
 

jotta yhteistyö läheisten kanssa onnistuu potilaan oikeuksia loukkaamatta ja läheiset saavat 

välttämättömän tiedon toimiakseen. Rudge ja Morse (2004) kuvaavat samalla tavalla läheisten 

pitkää epävarmuutta ja ulkopuolelle jättämistä, vaikka potilas on käytännössä läheisten tuen 

varassa. 

 

Läheiset toivoivat keskeisesti toimivaa yhteyttä ammattilaisiin. Läheisten asema tulisi tunnustaa, 

turvata heidän osallistumisensa ja käyttää välittämisen voimavara hyödyksi. Läheiset toivovat 

yhteistyötä kirjallisuudenkin perusteella (mm. Saunders & Byrne 2002, Piippo & Aaltonen 

2004, Lloyd & Carson 2005). Yhteyden rakentaminen ja ylläpito omatyöntekijöiden kanssa on 

merkittävä asia. Työntekijöiltä toivotaan aktiivisuutta yhteystietojen antamisessa. Myös 

Lindforsin (2007) pro gradu-tutkimuksessa oli tullut esiin kuntoutujien läheisten kokeneen tuen 

riittämättömänä. Siinäkin läheiset toivoivat aktiivisempaa linjaa kanssakäymisessä 

työntekijöiltä.  

 

Läheiset kokivat tärkeäksi pitkäjänteisyyden ja kuntoutuksen suunnittelemisen yhdessä 

ammattilaisten kanssa. He pitivät toivottavina säännöllisiä perhetapaamisia, joissa keskeistä 

tässä vaiheessa oli tehdä tilannearviota, suunnitella sekä välittää tietoa. Kuntoutussuunnitelma 

tuli olla yhteisessä tiedossa ja työkaluna. Kuntoutuksen yhteistä suunnittelua korostetaan myös 

skitsofrenian hoitosuosituksessa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen 

Psykiatriyhdistys ry 2008) ja kuntoutuksen kehittämiseen liittyvässä kirjallisuudessa (STM 

2002).  

 

Huolehtimisvastuun vähentäminen oli läheisten kannalta keskeistä. Jatkuva huoli ja 

huolehtiminen olivat heille tuttua, kuten kirjallisuuskin tuo vahvasti esiin (mm. Östman 2004, 

Ivarsson ym 2004, Lloyd & Carson 2005, Stengård 2005, Ohaeri 2005). Läheiset antoivat 

nykyvaiheessa kuntoutujalle tiivistä taustatukea, kun aiemmin sekä nykyisinkin kriisivaiheissa 

heidän antamansa tuki oli aktiivisempaa puuttumista. Varsinkin hankalissa tilanteissa he 

toivoivat ammattilaisten kanssa yhteistyötä. Kun kuntoutujan asiat olivat hoidossa erityisesti 

kotikäyntien ansiosta, läheisen oli helpompi olla. Tutkimukseen osallistujissa oli vähän 

iäkkäämpiäkin läheisiä. Heidän kokemuksensa oli paljolti samankaltainen kuin Palomäen pro 

gradu tutkimuksessa (2005). Huolehtimistehtävä oli jatkunut pitkään ja ollut raskaskin. Tuen 

puutteen kokemukset olivat hieman katkerana mielessä vieläkin. Huoli kulki mukana jollakin 

tavalla edelleen, vaikka sitä jo haluttaisi jakaa muille.  
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Läheisen oman selviytymisen turvaamista tarvittiin. Läheiset kokivat, että he vuosien mittaan 

kohdatut ystävälliset ja paneutuvat työntekijät olivat auttaneet heitä. Hyvää vuorovaikutusta 

ammattilaisten kanssa tuo myös kirjallisuus esiin (Saunders & Byrne 2002, Piippo ja Aaltonen 

2004, Gavois ym. 2006). Lyhyetkin myönteiset, hyväksyvät kohtaamiset olivat merkityksellisiä 

etenkin kriisivaiheessa. Tieto oli ollut keskeinen selviytymistä tukeva asia varsinkin alussa. 

Tiedon merkitys korostuu myös kirjallisuudessa (Rose ym. 2004, Lloyd & Carson 2005, 

Stengård 2005). Nykytilanteessa palvelujärjestelmää koskevaa tietoa kaivattiin eniten. Asioiden 

jakamisesta jonkun luotettava tahon kanssa läheiset saivat voimaa. He olivat myös joutuneet 

prosessoimaan omaa suhtautumistaan ja asettamaan jaksamiselleen rajoja. Selviytymisessä 

korostui toivon merkitys. Läheiset kokivat työntekijöiden olleen joskus turhan pessimistisiä. 

Toivon kokeminen on skitsofreniaa sairastavan läheisille tärkeätä (Kylmä ym. 2006). Tieto, 

toivo ja jakaminen olivat myös Palomäen (2005) tutkimuksessa keskeisiä tukea tuovia 

elementtejä. 

 

Yhteenvetona tuloksista voisi todeta, että ne ovat pitkälti samansuuntaisia kirjallisuuden 

kanssa. Lähes kaikki kirjallisuuden esiin nostavat asiat löytyvät kuntoutujien ja läheisten 

kokemuksista. Eroavuutta kirjallisuudesta nousevaan kuvaan oli havaittavissa myös. 

Kuntoutujat eivät tässä tutkimuksessa erityisesti tuoneet esiin leimautumisen ja vieraantumisen 

tuntoja. Mahdollisesti tämä liittyi kotona asumiseen, toimivuuteen ja sosiaalisiin 

tukiverkostoihin. Asia tuli kyllä epäsuorasti esiin. Liikkumisvaikeuksista kodin ulkopuolella ja 

vieraiden ihmisten peloista puhuttiin. Läheiset eivät myöskään nostaneet tätä suoraan esiin 

 

Läheiset eivät korostaneet tunnepuolen tukea, vaan enemmän käytännöllistä tukea. He 

periaatteessa olivat aika vähään tyytyväisiä. Yhteystiedot omatyöntekijään ja tarvittaessa huolen 

kasvaessa lupa soittaa oli keskeinen toive. He toivoivat säännöllistä, harvajaksoista 

yhteydenpitoa ja hankalissa tilanteissa yhdessä toimimista. Alussa tukea olisi tarvittu enemmän 

koko perheelle. Läheisten vahva viesti olikin, että alkuvaiheen tukea ja kuntoutusta tulee 

parantaa. Helposti vuosia kuluu hukkaan, kun kaikkia voimavaroja ei yhdessä käytetä hyväksi. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuden näkökulma on oltava esillä koko tutkimusprosessin ajan. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteereitä on esitetty tutkimusaineiston 

keräämisen, aineiston analysoinnin ja tutkimuksen raportoinnin yhteydessä. (Nieminen 1998.) 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskysymykset liittyvät tutkimuksen tekijään, tutkimuksessa 

käytettyyn aineistoon, tutkimuksen analysointimenetelmään ja tulosten esittämiseen (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2001). 

 

Tutkimusaineisto on kerättävä sieltä, missä tutkittava ilmiö esiintyy. Haastattelussa aineiston 

keräämisessä noudatetaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta ja valintaperusteet onkin 

ilmoitettava selvästi. Haastatteluteemoissa on oltava sopivasti väljyyttä haastateltavan ajatuksille 

ja teemat on esitettävä raportin yhteydessä. Luotettavuuden lisäämiseksi tutkijan on hyvä pitää 

myös haastattelupäiväkirjaa.  (Nieminen 1998.) Tutkimushaastatteluihin osallistui kuntoutujia, 

jotka asuivat kotona ja joilla oli paljon kokemusta erilaisesta tuesta. Samoin läheisillä, jotka 

tutkimukseen osallistuivat, oli mittava määrä kokemusta tutkittavasta asiasta. Kuntoutujien 

haastattelut tehtiin kotona tai kodin läheisyydessä ja läheistenkin haastattelut suurimmaksi 

osaksi kotona melko vapaamuotoisella teemahaastattelumenetelmällä. Tutkimuksen tekijä teki 

itse haastattelut ja teki muistiinpanoja haastattelujen jälkeen. Vaikka aineisto ei ollut kovin laaja, 

siinä oli rikasta kuvausta osallistujien tuen kokemuksista. 

 

Aineiston analysoinnissa luokitteluperusteet tulee kirjata ja tehdyt ratkaisut perustella. 

Analyysin eteneminen tulee raportissa kuvata selkeästi ja esittää siinä analyysin luotettavuuden 

tueksi alkuperäisilmaisuja aineistosta.   Alkuperäisen aineiston ja luokitusten välillä tulee olla 

looginen yhteensopivuus. Luokkien tulee myös olla toisensa poissulkevia. Arviointikriteerinä on 

myös, missä määrin tutkimus tuo esiin tutkittavan asian eri puolia ja tuoreita näkökulmia. 

Tuloksena syntyneen käsitejärjestelmän selkeys ja hyödynnettävyys ovat myös tärkeitä.  

(Nieminen 1998.) Sisällönanalyysissa tutkijan tulee osoittaa se, että tutkimuksessa on yhteys 

aineiston ja tutkimuksen tulosten välillä. Luokittelun luotettavuus on keskeinen kysymys. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Tutkimusprosessi perustuu tutkijan tekemiin 

subjektiivisiin ratkaisuihin. Sisällönanalyysin vaikeutena on pidetty sitä, miten tutkimuksen 

tekijä pystyy muodostamaan käyttämänsä kategoriat niin että ne kuvaavat tutkittavaa ilmiötä 

(Kyngäs ja Vanhanen 1999.) 

 

Aineistot analysoitiin luokittelemalla esitettyjen sisällönanalyysin periaatteiden mukaan. 

Luokituksissa luotettavuuden varmistamiseksi käytettiin runsaasti aikaa ja paneutumista 

alkuperäisaineistoihin sekä haastattelumuistiinpanoihin.  Alkuperäisaineistosta tarkistettiin 

yhteyksiä, joissa ilmaisu esiintyi. Erityisesti abstrahoinneissa mietittiin kunkin osallistujan 

painottamia asioita, ydinasioita. Näitä oli jo haastattelussa tarkennettu omaa ymmärtämistä 
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varmistaen. Luokittelu kypsyi hiljalleen vuoropuhelussa aineiston kanssa. Tutkimuksen tekijä 

on paneutumalla yrittänyt tavoittaa tutkittavan ilmiön siten kuin se aineistosta ilmenee. 

Esimerkkien ja lainausten avulla on pyritty tuomaan esiin analyysin kulku ja yhteys aineistoon.  

Kuntoutujien ja läheisten aineistot analysoitiin erikseen. Pitkälti he kuitenkin puhuivat samoista 

asioista ja yhdenmukaisesti. Tässä kohtaa voi ajatella, että aineistoista saadut tulokset 

vahvistavat toisiaan. Siten luotettavuus lisääntyy. 

 

Raportoinnissa on pyrittävä selkeyteen. Raportin lukijan pitäisi pystyä seuraamaan tutkijan 

päättelyä eli tiettyä läpinäkyvyyttä tarvitaan. Tehdyt ratkaisut ja valinnat pitäisi olla perusteltuja 

ja lukijalle ymmärrettäviä. Lukijan pitäisi tulla vakuuttuneeksi tutkimuksen kulun 

luotettavuudesta. Raportin tulisi herättää kiinnostusta sekä olla ulkoasultaan ja kieleltään hyvää 

tyyliä. (Nieminen 1998.) Tutkimuksen ja sen raportoinnin sisäinen johdonmukaisuus on tärkeää. 

Raportissa tulee antaa riittävästi ja selkeästi tietoa, jotta lukija voi arvioida tuloksia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2006,135-138.) Raportoinnissa on yritetty esittää yhteys aineiston ja luokittelun 

välillä. Johdonmukaisuuteen on yritetty kiinnittää huomiota. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan tarkastella uskottavuutta 

(credibility), riippuvuutta (dependability), vahvistettavuutta (conformability) ja siirrettävyyttä 

(tranformability) esimerkiksi siten kuin Parkkila, Välimäki ja Routasalo (2000) ovat niistä 

esittäneet. Uskottavuus edellyttää, että tutkimukseen osallistuneita kuvataan riittävästi ja 

osoitetaan aineiston totuudenmukaisuus. Riippuvuudella tarkoitetaan, että tutkimus on toteutettu 

tieteellistä tutkimusta yleisesti ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Vahvistettavuus merkitsee 

sitä, että tutkija esittää tekemänsä ratkaisut ja päättelyt niin tarkasti, että lukija pystyy näitä 

seuraamaan ja tulee vakuuttuneeksi niiden oikeutuksesta. Siirrettävyyden arvioinnissa 

tarkastellaan, miten tutkimustulokset ovat siirrettävissä tutkimuskontekstin ulkopuoliseen 

vastaavaan kontekstin. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 136-137.)  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistujia ja aineiston keräämistä on kuvattu. Aineistosta on 

esitetty paljon suoria lainauksia yhteyden osoittamiseksi. Sisällönanalyysin luotettavuuden 

varmistamiseksi suositellaan, että tulos esitetään henkilöille, joita tutkittava asia koskee, tai alan 

asiantuntijoille (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Tätä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa 

tehty, mikä on puute. Yleensä tutkimuksessa on yritetty toteuttaa tieteellisen tavan mukaan sillä 

tavalla, kuten se aloittelevalta tutkijalta onnistuu. Ratkaisuja ja päättelyjä on yritetty valottaa. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei yleistyksiä voida varsinaisesti tehdä, mutta samanlaisen 
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kontekstin sisällä siirrettävyyttä voi olla. Tämän tutkimuksen tulokset voivat jossain määrin olla 

siirrettävissä itsenäisesti asuvien jo pidempään psykoosisairauden kanssa eläneiden 

mielenterveyskuntoutujien ja heidän perheiden tukemiseen muissakin yhteyksissä.    

 

Huomioon on otettava kuitenkin, että haastateltavat kuntoutujat olivat saattaneet valikoitua 

siten, että he olivat hyvin kuntoutumisessaan edenneitä ja selviytyviä. Heillä oli myös perhettä 

tukenaan ja muuta sosiaalista verkostoa, mitä kaikilla kuntoutujilla ei ole.  He eivät kuvaa 

kaikkia kotona asuvia kuntoutujia. He eivät ole myöskään keskenään yhdenmukainen ryhmä, 

vaan erilaisia ihmisiä omassa elämäntilanteessaan Toisaalta juuri heillä on kokemusta siitä, mikä 

on tukenut eteenpäin, mikä on arvokasta ja tutkimuksella esiin nostettavaa tietoa.  

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös tutkimuksella saavutettuun tietoon, sen tuoreuteen ja  

hyödynnettävyyteen hoitotyössä (Nieminen 1998). Tässä tutkimuksessa merkittävintä on ehkä 

konteksti, jossa tutkimus on tehty. Kuntoutujien kotona asumisen tukeen on tarpeen kiinnittää 

enemmän huomiota, ja tutkimusta ei ole kovin paljon tällä alueella paljon tehty. Työ voi 

mahdollisesti tuoda työntekijöille eväitä kuntoutumista tukevaan ja perhekeskeiseen 

työskentelyyn.  Sen avulla voidaan hahmottaa hoitotyön sisältöä tässä kontekstissa. Tutkimus 

voi myös hyödyttää hoitotyön kehittämistä näyttöön perustuvaksi tuomalla tutkimustietoa ja 

käyttäjänäkemystä esiin tässä kontekstissa.  

  

6.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen eettiset kysymykset tulee olla esillä koko tutkimusprosessin ajan 

ongelmanasettelusta tulosten raportointiin. Eettiset asiat on huomioitava tutkijan ja 

tutkimusorganisaation välisessä suhteessa sekä tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien 

tiedonantajien välisessä suhteessa.   (Vehviläinen- Julkunen 1998.)  

 

Tutkimusta varten hankittiin asianmukaisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

eettisen toimikunnan puoltava lausunto ja Helsingin terveyskeskuksen virallinen tutkimuslupa. 

Tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksista Helsingin psykiatrisessa avohoidossa oli jo aiemmin 

keskusteltu. Tutkimuksessa vaadittavaksi lääketieteelliseksi vastuuhenkilöksi lupautui 

avohoidon ylilääkäri, dosentti Martti Heikkinen.   Koska haastateltavia ei määräaikana saatu 

riittävästi, jouduttiin myös hakemaan jatkoluvat sekä eettiseltä toimikunnalta että 

terveyskeskuksesta. 
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Kun kyseessä on ihmisiin kohdistuva tutkimus, on tutkimusprosessissa turvattava osallistujien 

hyvinvointi ja oikeudet. Etiikan teorioihin pohjautuen on tutkimuksella oltava hyvä tarkoitus. 

Riskien on suhteessa tutkimuksessa saavutettaviin hyötyihin nähden oltava hyväksyttävät. 

Lisäksi tutkijan on toimittava oikein suhteessa osallistujiin sekä tiedeyhteisön hyväksymällä 

tavalla.  (Aita M & Richer M-C 2005.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava kolmen keskeisen eettisen periaatteen toteutumista. 

Näitä ovat osallistujien autonomian kunnioittaminen, tutkimuksen hyödyllisyys ja 

oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Autonomian toteutuminen edellyttää tietoista ja 

vapaaehtoista osallistumista tutkimukseen. Hyödyllisyys merkitsee sitä, että tutkimuksella 

saavutetaan jotakin hyötyä laajemmalle ihmisryhmälle. Tutkimukseen osallistujille ei myöskään 

saa aiheutua haittaa. Osallistujien suojeleminen ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä. 

Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun osallistujien ääni tulee kuulluksi, mutta sillä tavalla, ettei 

aiheuteta henkilökohtaisesti tai yhteisöllisellä tasolla haittaa tai lisäpaineita varsinkaan 

haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille. Ihmisten kohtelu tulee olla tasa-arvoista. (Orb 

ym. 2001 & Aita & Richer 2005.) 

 

Mielenterveyskuntoutujat ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Monet lait, kansainväliset 

sopimukset ja erilaiset suositukset ja paikalliset organisaatioiden ohjeet säätelevät 

erityisryhmien tutkimusta ja turvaavat siihen osallistuvien oikeuksia. Tutkimuksen pitää olla 

hyvin perusteltu ja siitä on oltava hyötyä. Tutkimukseen osallistumisesta ei saa olla haittaa 

osallistujalle, hänen hoidolleen tai kuntoutukselleen. Tärkeitä eettisiä kysymyksiä 

mielenterveystyön tutkimuksessa ovat asiakkaiden yksityisyyteen, itsemääräämisoikeuteen sekä 

tiedonsaantiin ja vapaaehtoiseen, pätevään, tietoon perustuvaan suostumukseen liittyvät asiat. 

(Latvala 2001.) 

 

Yksityisyyden kunnioittamiseen liittyy yksilön eheyden ja intimiteetin suojeleminen, 

kunnioittava suhtautuminen, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Osallistujien 

henkilöllisyys ei saa paljastua missään vaiheessa. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja 

osallistujalla on vapaus vetäytyä tutkimuksesta halutessaan missä vaiheessa tutkimusta tahansa. 

Erityinen haaste on varmistaa osallistujan tietoon perustuva, pätevän suostumus. Tieto 

tutkimuksesta on annettava suullisesti ja kirjallisesti siten, että osallistuja sen ymmärtää. 

Osallistujilta on saatava myös kirjallinen suostumus osallistumisesta tutkimukseen. (Latvala 

2001.) Tutkimuksen tarkoituksena on viime kädessä asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen 
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tutkimuksen kautta. Tärkeätä on yhteisymmärryksessä toimiminen ja tutkittavien äänen esiin 

tuominen. Osallistuminen voi parhaimmillaan olla myös asiakasta voimaannuttavaa. (Latvala 

2001.) 

 

Hoitajana haastatteluja tehdessä tulee tiedostaa olevansa tutkimustyössä erilaisessa roolissa kuin 

tavallisesti. On kuunneltava toisella tavalla puuttumatta asioihin. Työkokemuksen tuoma 

ennakkotietämys aiheesta voi tuottaa paremmin tietoa, kun se edesauttaa haastateltavien 

luottamusta. Toisaalta ennakkonäkemykset voivat aiheuttaa luotettavuuteen liittyviä vaikeuksia. 

On tärkeätä, että osallistujien näkemykset tulevat kuulluksi ja heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. 

(Orb, Eisenhauer & Wynaden 2001.) Tutkijalta edellytetään jatkuvaa eettistä herkkyyttä, kykyä 

tehdä eettisiä ratkaisuja ja rehellisyyttä. On pyrittävä toimimaan totuudenmukaisesti ja tuomaan 

esiin totuutta vääristelemättä. Laadullisessa tutkimuksessa on perustana näkemys subjektiivisesti 

rakentuvasta todellisuudesta, osallistujien ja myös tutkijan subjektiivisuudesta. On eettisessäkin 

mielessä pohdittava, kenen näkemyksistä on kysymys.(Aita & Richer 2005.)  

 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa tutkija oli tietoinen eettisestä vastuusta ja toimi sen mukaisesti. 

Haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja tietoisesti. He vaikuttivat 

motivoituneita kertomaan näkemyksiään. He kertoivatkin, että pitävät aihetta tärkeänä. Joku 

läheinen toivoikin, että terveiset menisivät päättäville tahoille asti. Luottamuksellisuus 

varmistettiin aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa. Osallistujat tulivat eri puolilta kaupunkia 

avohoidosta, jossa asiakkaita on suuri määrä.  

 

Tutkimukseen osallistujat saivat tietoa kirjallisesta tiedotteesta ja myös suullisesti. Kirjallinen 

suostumus pyydettiin ja haastattelussa vielä kerrattiin tutkimuksen tarkoitus ja 

keskeytysmahdollisuus. Informoinnissa ja suostumuksessa tuli esiin, ettei tutkimus vaikuta 

saatavaan hoitoon tai kuntoutukseen. Lisäksi vielä tarkennettiin, että tutkitaan yleisellä tasolla 

asiaa, ei tehdä arviointia omista palveluista, työntekijöistä tms. Tutkimukseen osallistujat 

informoitiin, mitä aineistolle tehdään. Aineiston yhteyteen ei liitetty henkilötietoja. Aineisto 

säilytettiin lukitussa paikassa ja hävitettiin työn valmistuttua. Analysoinnissa noudatettiin 

aineistolähtöisyyttä, jota pyrittiin varmistamaan pitkin analyysiprosessia. Tutkijan pyrkimys oli 

noudattaa kuuliaisuutta osallistujien näkemyksille.  

 

Kuntoutujahaastateltavat tavoitettiin työntekijöiden välityksellä. Haastatteluaineisto oli 

kuitenkin vain tutkimuksen tekijän käytössä. Raportoinnissa oli tärkeätä varmistaa, etteivät 
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työntekijät tai muut lukijat voi tunnistaa haastateltavia. Alkuperäisaineiston suorissa 

lainauksissa piti olla varovainen ja noudattaa tunnistamattomuuden periaatetta. Niistä onkin 

poistettu kaikki ihmisten, hoitopaikkojen ja tukipalvelujen nimet sekä muut persoonalliset 

viitteet.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkoitus oli tuottaa tietoa kuntoutujien ja perheiden palvelujen 

kehittämiseksi ja kuulla heidän näkemyksiään asiasta. Etukäteen mietittynä mahdollisena 

haittana pidettiin haastattelujen aiheuttamaa stressiä kuntoutujille tai haastattelussa esiin 

nousevia herkkiä aiheita, jotka saattaisivat aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Myös läheisten 

kohdalla tämä oli mahdollista. Nämä otettiin huomioon haastatteluissa. Haastattelija pyrki 

kohtaamaan hienovaraisesti haastateltavat. Varsinkin kuntoutujien jaksamista kuulosteltiin ja 

jännityksiä pyrittiin vähentämään. Etukäteen haastattelut olivat aiheuttaneet jännitystä, joka itse 

haastattelussa helpotti. Haastattelun lopussa kysyttiin ja tarvittaessa purettiin mahdollisesti 

hämmentäviä asioita. Näitä osallistujat eivät kokeneet. Etuna oli, että tutkimuksen tekijä on 

pitkään työskennellyt psykoosisairaudesta kärsivien kanssa erilaisissa yhteyksissä.  

 

Keskusteluissa tuli esiin vanhoja traumaattisia vaiheita, joita enimmäkseen läheiset toivat esiin. 

He halusivat kertoa tuen puutteista, jotta jatkossa ei toimittaisi samalla tavalla. Läheiset 

kaipaavat kuulluksi tulemista näissä asioissa.  Kuntoutujat eivät niinkään tuoneet esiin ikäviä 

asioita, vaan kuvasivat saamaansa tukea. Haastattelujen aikana tai sen jälkeen ei tullut esiin 

huolestuttavia asioita tai haittaa.  

  

Tutkija oli riippumaton ja vailla sitoumuksia tutkimukseen liittyviin tahoihin. Hän ei ollut 

työskennellyt missään tutkimukseen liittyvissä yksiköissä. Tutkimuksesta ei aiheutunut hänelle 

myöskään mitään taloudellista hyötyä.  

 

6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

 

Kuntoutujat ovat omassa elämäntilanteessaan olevia erilaisia ihmisiä, joiden tuen tarpeet ovat 

yksilöllisiä. On tarpeen tutustua laajasti heidän elämäntilanteeseensa, koska kuntoutumisen 

tarpeet ja esteet voivat olla monenlaisia. Kuntoutujat pitävät tarpeellisena erilaisten virallisten ja 

epävirallisten tukimuotojen hyvää yhdistelmää ja yhdessä työskentelyä oman elämänsä 

edistämiseksi. Läheisille on tärkeätä kaikki se tuki, joka auttaa kuntoutujaa ja heitä itseään 

selviytymään ja pääsemään eteenpäin. Helpotusta jatkuvaan huolen kantamiseen kaivataan. 
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Työntekijöiden kannalta hoitotyö tässä yhteydessä on haastavaa ja monitahoista. On tärkeätä 

hahmottaa tukea kokonaisuutena, koordinoida ja suunnitella sitä. Verkostotyöskentelyyn 

tarvitaan valmiuksia. Mielenterveyskuntoutujien tukea ja läheisten huomioimista tulee kehittää 

käytännössä. Avohoidon mahdollisuudet tiiviiseen seurantaa ja tukeen tulisi turvata. 

 

Kuntoutujien ja läheisten kertomuksista tuli vaikutelma, että on kysymys eräänlaisista 

selviytymistarinoista, joista voidaan oppia jotakin. Hoitotyötä ajatellen terapeuttinen 

kohtaaminen nousee esiin. Kuntoutujille pitkäjänteiset hoitosuhteet ovat keskeisiä, mutta 

lyhyilläkin myönteisillä kohtaamisilla suuri merkitys. Arvostettua on myös mukavan rento 

yhdessäolo ja mukanaolo arjen asioissa. On tärkeätä hahmottaa kuntoutujan lähipiiri ja pitää 

yhteyttä läheisiin. Kaivataan kuntoutuskentän mahdollisuuksien laajasti näkemistä ja yhteistyötä 

toimijoiden välillä sekä yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja.  Vertaistuen aktiivinen etsiminen 

kuntoutujalle on tärkeää esimerkiksi ohjaamalla vertaistukiyhdistysten toimintaan. Yhä 

enemmän tarvitaan kuntoutujien mahdollisuuksien hahmottamista, myös työ- ja 

opiskelumahdollisuudet tulisi ottaa entistä enemmän huomioon. 

 

Kehittämishaasteita perheen kannalta ovat alkuvaiheen tuen tehostaminen ja hoitoon pääsyn 

helpottaminen. Alussa koko perheen huomioiminen korostuu. Aktiivista yhteyden rakentamista 

ja ylläpitoa perheen kanssa tarvitaan sekä voimien yhdistämistä huolehtimisessa ja 

tilannearvioinneissa. Kirjallista tuki- ja tietopakettia kaivattiin. Ehkä nykyisin oma 

internetsivusto sairastuneille ja omaisille tai yleensä ohjaaminen asianmukaisiin tietolähteisiin 

olisi paikallaan. Tietoa sairaudesta, erilaisista hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista sekä 

palvelujärjestelmästä tarvitaan matkan varrella.  Perheen aktiivinen ohjaaminen 

vertaistukimahdollisuuksiin on hyväksi. Tärkeätä kuntoutujan ja perheen kannalta on myös 

toivo, pitkäjänteisyys, tämän hetken yli näkeminen ja sen tunnistaminen, että oireista huolimatta 

on madollisuuksia kuntoutua. 

 

Jatkossa olisi hyvä tutkia ja selventää, mitä on hoitotieteen näkökulma 

mielenterveyskuntoutukseen. Tarkempaa tutkimusta ja määrittelyä tarvitaan, mitä kuntoutumista 

tukeva hoitotyö on tässä kontekstissa, sen sisällön ja menetelmien tutkimista. Olisi tärkeä tutkia 

myös työntekijöiden näkemyksiä siitä, mitä tarvittava tuki on. Muita tutkimusaiheita voisivat 

olla esimerkiksi: 

o miten turvata jo sairauden alkuvaiheessa laadukkaat kuntoutuspalvelut  
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o asumiskuntoutuspolut ja asumiskuntoutuksen laatu, etenemisen ja valmiuksien 

lisääntymisen näkökulmasta, kuntoutujien kokemukset  

o itsenäisen asumisen valmiudet ja niiden edistäminen  

o kotona asuvien kuntoutujien yksinäisyys ja ihmissuhdeverkostot 

o erilaiset arjen oireenhallintakeinot käytännössä, lisätietoa kuntoutujien ja työntekijöiden 

käyttöön (esim. KBT: n sovellukset) 

o kuntoutumista tukeva hoitajien järjestämä ryhmätoiminta 

o kuntoutujien terveyden edistäminen, kunto-ohjelmat ja kurssit  

o mielenterveyskuntoutujien opiskelu ja työllistyminen 

o miten yhteistyö perheen kanssa saadaan käytännössä toimimaan    

o hoitotyöntekijöiden verkostovalmiuksien tutkiminen ja kehittäminen 

o kuntoutuksen suunnittelu 

o palveluntuottajien yhteistyö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     61 
 

LÄHTEET 

 

Adam R, Tilley S & Pollock L. 2003. Person first: what people with enduring mental disorders 

value about community psychiatric nurses and CPN services.  Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing 2, 203-212. 

 

Aho AL, Paavilainen E & Åstedt-Kurki P. 2004. Hoitotieteellinen tutkimus ja sen haasteet 

Tampereen yliopistossa. Hoitotiede 6, 274-277.  

 

Aita M & Richer M-C. 2005. Essentials of research ethics for healthcare professionals. Nursing 

and Health Sciences 2, 119-125. 

 

Andersen R, Oades L & Caputi P. 2003. The experience of recovery from schizophrenia: 

towards an empirically validated stage model. Australian and New Zealand Journal of 

Psychiatry 37, 586-594.  

 

Anttila M. 2004. Skitsofreniaa sairastavien miespotilaiden kotona selviytyminen potilaan ja lähi-

ihmisen näkökulmasta – tutkimus tehostetun psykiatrisen kotisairaanhoidon merkityksestä. Pro 

gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. 

 

Auslander L & Jeste D. 2002. Perceptions of Problems and Needs for Service Among Middle-

Aged and Elderly Outpatients with Schizophrenia and Related psychotic Disorders. Community 

Mental Health Journal 5, 391-402. 

 

Beebe L. 2001. Community Nursing Support for Clients With Schizophrenia. Archives of 

Psychiatric Nursing 5, 214-222. 

 

Bengtsson-Tops A. 2004. Mastery in patients with schizophrenia living in the community: 

relationship to sociodemographic and clinical characteristics, needs for care and support, and 

social network. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11, 298-304. 

 

Bowers L.2005. Reasons for admission and their implications for the nature of acute inpatient 

psychiatric nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2, 231-236. 

 



     62 
 

Browne G & Courtney M. 2004. Measuring the impact of housing on people with 

schizophrenia. Nursing and Health Sciences 6, 37-44. 

 

Chan S & Leung J. 2002. Cognitive behavioural therapy for clients with schizophrenia: 

implications for mental health nursing practice. Journal of Clinical Nursing 2, 214-224. 

 

Chien W, Chan S, Morissey J & Thompson D. 2005. Effectiveness of a mutual support group 

for families of patients with schizophrenia. Journal of Advanced Nursing 6, 595-608. 

 

Clark E. 2004. Quality of life: a basis for clinical decision making in the community psychiatric 

care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 6, 725-730. 

 

Coffey M, Higgon J & Kinnear J. 2004. “Therapy as well as tablets”: an exploratory study of 

service users´ views of community mental health nurses (CMHNs) responses to hearing voices. 

Journal of Mental Health Nursing 11, 435-444. 

 

Dombrowsky A & Rosenstock J. 2004. Bridging general medicine and psychiatry: providing 

general medical and preventive care for severly mentally ill. Current Opinion in Psychiatry 17, 

523-529. 

 

Erdner A, Nyström M, Severinsson E & Lützen K. 2002. Psychosocial disadvantages in the 

lives of persons with long-term mental illness living in a Swedish community. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing 9, 457-463. 

 

Eskola J & Suoranta J. 2005. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere. 

 

Farkas M, Gagne C, Anthony W & Chamberlin J. 2005. Implementing recovery oriented 

evidence-based programs: identifying the critical dimensions. Community mental Health 

Journal 2, 141-158. 

 

Gavois H, Paulsson G & Fridlund B. 2006. Mental health professional support in families with a 

member suffering from severe mental illness: a grounded theory model. Scandinavian Journal of 

Caring Science 20, 102-109. 

 



     63 
 

Granerud A & Severinsson E. 2006. The struggle for integration in the community – the 

experiences of people with mental health problems. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing 13, 288-293. 

 

Hakulinen T, Koponen P & Paunonen M. 1999. Perheen hoitotyöhön liittyvät käsitteet. 

Teoksessa Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. Perhe hoitotyössä - teoria, tutkimus ja 

käytäntö. WSOY, Helsinki, 25-42.   

 

Hansson L, Middleboe T, Sørgaard K W, Bengtsson-Tops A, Bjarnason O, Merinder L, Nilsson  

L, Sandlund M, Korkeila J & Vinding H R. 2002. Living situation, subjective quality of life and 

social network among individuals with schizophrenia living in community settings. Acta 

Psychiatrica Scandinavica 106, 343-350. 

 

Harjajärvi M, Pirkola S & Wahlbeck K. 2006. Aikuisten mielenterveyspalvelut muutoksessa. 

MERTTU-tutkimuksen palvelukatsaus. Acta nro 187. Stakes ja Suomen Kuntaliitto, Helsinki. 

 

Hautala-Jylhä P-L, Nikkonen M & Jylhä J.2005. Continuity of care in psychiatric post-ward 

outpatient services – conceptions of patients and personnel concerning factors contributing to 

the continuity of care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 12, 38-50. 

 

Hewitt J & Coffey M. 2005. Therapeutic working relationships with people with schizophrenia: 

literature review. Journal of Advanced Nursing 5, 561-570.  

 

Hirsjärvi S & Hurme H 2001. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Yliopistopaino, Helsinki. 

 

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2003. Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 

Helsinki.  

 

Hotti A. 2004. Mitä psykiatrinen potilas haluaa tietää? Tutkimus skitsofreniaan sairastuneiden 

tiedon saannista ja tarpeista. Väitöskirja. Annales Universitas Turkuensis C 212, Turun 

yliopisto, Psykiatrian klinikka. 

 



     64 
 

Hunter E.2000. Telephone support for persons with chronic mental illness. Home Healthcare 

Nurse 3, 172-179. 

 

Ivarsson A-B; Sidenvall B & Carlsson M. 2004. The factor structure of the Burden Assesment 

Scale and the perceived burden of caregivers for individuals with severe mental disorders. 

Scandinavian Journal of Caring Science 18, 396-40i. 

 

Jackson S & Stevenson C. 2000. What do people need psychiatric and mental nurses for? 

Journal of Advanced Nursing 2, 378-388. 

 

Johansson H & Eklund M. 2003. Patients´ opinion on what constitutes good psychiatric care. 

Scandinavian Journal of Caring Science 17, 339-346. 

 

Jones A & Scannell T. 2002. Research and organizational issues for the implementation of 

family work in community psychiatric services. Journal of Advanced Nursing 2, 171-179.  

 

Jungbauer J, Stelling K, Dietrich S & Angermayer M. 2004. Schizophrenia, problems of 

separation in families. Journal of Advanced Nursing 6, 605-613.  

 

Jähi R. 2004. Työstää, tarinoida, selviytyä. Vanhemman psyykkinen sairaus 

lapsuudenkokemuksena. Acta Universitatis Tamperensis 1015. Väitöskirja. Tampereen 

yliopisto, Terveystieteen laitos. 

 

Järvikoski A & Härkäpää K. 2001. Kuntoutuksen käsitteet ja kuntoutustarve- kuntoutujan, 

ammattihenkilön ja yhteiskunnan näkökulmat. Teoksessa: Kallanranta T, Rissanen P & 

Vilkkumaa I. (toim.). 2001. Kuntoutus. Duodecim, Gummerus Oy, Jyväskylä, 30-41. 

 

Kelly M & Gamble C. 2005. Exploring the concept of recovery in schizophrenia. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing 2, 245-251.  

 

Koivisto K, Janhonen S & Väisänen L. 2004. Patients´ experiences of being helped in an 

inpatient setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11, 268-275. 

 



     65 
 

Kokko S. 2004. Mielenterveystoimiston asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiä hyvästä 

mielenterveystyöstä. Arvoteoreettinen näkökulma mielenterveystyöhön. Väitöskirja. Oulun 

yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. 

 

Koskisuu J. 2004. Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on? Edita Prima Oy, Helsinki. 

 

Koskisuu J & Kulola T. 2005. Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja 

perheessä. Edita Prima Oy, Helsinki. 

 

Koukia E & Madianos M. 2005. Is psychosocial  rehabilitation of schizophrenic patients 

preventing family burden ? A comparative study. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing 4, 415-422. 

 

Kylmä J, Juvakka T, Nikkonen M, Korhonen T & Isohanni M. 2006. Hope and schizophrenia: 

an integrative review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 13, 651-664. 

 

Kyngäs H. ja Vanhanen L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede 11, 3-12. 

 

Lappalainen M, Pelkonen M & Kylmä J. 2004. Mielenterveyskuntoutujien kuvaus itsetunnon 

tukemisesta hoitotyössä. Hoitotiede 2, 61-70. 

 

Latvala E. 2001. Potilaan oikeuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä mielenterveystyön 

tutkimuksessa. Hoitotiede 2001, 2, 99-105. 

 

Latvala E. 2002. Developing and testing methods for improving patient-oriented mental health 

care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 9, 41-47.  

 

Latvala E & Vanhanen-Nuutinen L. 2001. Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuksen 

perusprosessi: Sisällönanalyysi. Teoksessa: Janhonen S & Nikkonen M (toim.). 2001. 

Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY, Helsinki, 21-43.  

 

Lindfors T. 2007. Mielenterveyspotilaiden läheisten tuen saanti psykiatrisessa hoitotyössä. Pro 

gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. 

 



     66 
 

Lloyd M & Carson A. 2005. Culture shift: carer empowerment and cooperation inquiry. Journal 

of Psychiatric and Mental Health Nursing 2, 187-191. 

 

Lähteenlahti Y. 2001. Vaikeat mielenterveyshäiriöt. Teoksessa: Kallanranta T, Rissanen P & 

Vilkkumaa I. (toim.). 2001. Kuntoutus. Duodecim, Gummerus Oy, Jyväskylä, 173-185.   

 

Marder S Essock S, Miller A, Buchanan R, Casey D,  Davis J, Kane J, Lieberman J, Schooler N,  

Covell N, Stroup S, Weissman E, Wirshing D, Hall C, Pogach L, Pi-Sunyer X, Bigger J, 

Friedman A, Kleinberg D, Yevich S, Davis B & Shon S. 2004. Physical Health Monitoring 

of Patients With Schizophrenia. American Journal of Psychiatry 8, 1334-1349. 

 

Marin M. 1999. Perhe ja sen muutos suomalaisessa kulttuurissa. Teoksessa: Paunonen M & 

Vehviläinen-Julkunen K. Perhe hoitotyössä- teoria, tutkimus ja käytäntö. WSOY, Helsinki, 43-

60. 

 

Mattila E. 2002. Miten ohjata mielen kuntoutujaa? Yksityinen mielenterveystyön  hoito- tai 

palvelukoti kehittyvänä pienyhteisönä. Väitöskirja. Helsingin yliopiston kasvatustieteen 

laitoksen tutkimuksia 179.  

 

McCann T & Clark E. 2005. Using unstructured interviews with participans who have 

schizoprenia. Nurse researcher 1, 7-18. 

 

Moore S. 2005. Hope makes difference. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 1, 

100-105. 

 

Nieminen H. 1998. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa: Paunonen M & 

Vehviläinen-Julkunen K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva, 215-221. 

 

Nikkonen M. 1996. Piiriltä siviiliin. Etnografinen tutkimus hoitamisesta psykiatristen 

pitkäaikaispotilaiden avohoitovalmennuksessa ja valmennettujen elämäntavasta mielisairaalan 

ulkopuolella. Acta Universitatis Ouluensis D Medica 381, Oulu. 

 

Noble L & Douglas B. 2004. What users and relatives want from mental health services. Current 

Opinion in Psychiatry 4, 289-296.  



     67 
 

Ohaeri J. 2003. The burden of caregivig in families with a mental illness: a review of 2002. 

Current Opinion in Psychiatry 4, 457-465.  

 

Orb A, Eisenhauer L & Wynaden D. 2001. Ethics in Qualitative Research. Journal of Nursing 

Scholarship 1, 93-96. 

 

Palomäki T. 2005. ”Elämää vuoristoradalla”. Mielenterveyspotilaiden iäkkäitä omaisia 

kuormittavat tekijät ja heidän kokemuksiaan vertaistuesta. Pro gradu- tutkielma. Tampereen 

yliopisto. 

 

Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. 1998. Tutkimussuunnitelman laadinta 

kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Teoksessa: Paunonen M & Vehviläinen-

Julkunen K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva, 36-48. 

 

Phillips L & McCann. 2007. The subjective experiences of people who regularly receive depot 

neuroleptic medication in the community. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 14, 

578-586. 

 

Piippo J & Aaltonen J. 2004. Mental health integrated network and family-oriented model for 

co-operation between mental health patients, adult mental health services and social services. 

Journal of Clinical Nursing 13, 876-885. 

 

Pirkola S & Wahlbeck K. 2004. Huumausaineisiin liittyvien ja samanaikaisten muiden 

mielenterveyshäiriöiden takia toteutuneet sairaalahoidot 1987 -2002. Suomen lääkärilehti 15-

16/2004, 1673-1677. 

 

Pitkänen A, Åstedt-Kurki P, Laijärvi H & Pukuri T. 2002. Psykiatrinen perhehoitotyö hoitajien 

kuvaamana. Hoitotiede 5, 223-232. 

 

Pitt L & Kilbride M. 2006. Researching recovery from psychosis. Mental Health Practice 7, 20-

23. 

 



     68 
 

Provencher H.L, Perrault M, St-Onge M & Rousseau M. 2003. Predictors of psychological 

distress in family caregivers of persons with psychiatric disabilities. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 5, 592-607. 

 

Rantanen A, Paavilainen E & Åstedt-Kurki P. 2006. Tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen – perhehoitotiedettä Tampereen yliopistossa. Hoitotiede 6, 291-295. 

 

Riikonen E & Järvikoski A. 2001. Mielenterveysongelmat. Teoksessa: Kallanranta T, Rissanen 

P & Vilkkumaa I. (toim.). 2001. Kuntoutus. Duodecim, Gummerus Oy , Jyväskylä, 162-172.  

 

Rissanen P. 2007. Skitsofreniasta kuntoutuminen. Mielenterveyden keskusliiton julkaisuja. 

Kehitys Oy, Pori. 

 

Rose L, Mallinson K & Walton-Moss B. 2004. Barriers to family care in psychiatric settings. 

Journal of Nursing Scholarship 1, 39-47. 

 

Rudge T & Morse K. 2004. Did anything change? Caregivers and schizophrenia after 

medication changes.  Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11, 3-11.  

 

Saunders J & Byrne M. 2002. A Thematic Analysis of Families Living With Schizophrenia. 

Archives of Psychiatric Nursing.5, 217-223. 

 

Shattell M, McAllister S, Hogan B & Thomas S. P. 2006. “She Took the Time to Make Sure 

She Understood”: Mental Health Patients´ Experiences of Being Understood. Archives of 

Psychiatric Nursing 5, 234-241. 

 

Sin J & Gamble C. 2003. Managing side-effects to the optimum: valuing a client´s experience. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 10, 147-153.  

 

Stengård E. 2005. Journey of hope and despair. The short-term outcome in schizophrenia and 

the experiences of caregivers of people with severe mental disorder. Väitöskirja. Acta 

Universitatis Tamperensis 1066. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos. 

 



     69 
 

Stevens S & Sin J. 2005. Implementing a self management model of relapse prevention for 

psychosis into routine clinical practice.  Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 4, 

495-501. 

 

STM 2001. Mielenterveyspalvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2001:9, 

Helsinki.  

 

STM. 2002. Valtioneuvoston kuntoutusselonteko 2002. Sosiaali- terveysministeriön julkaisuja 

6/2002, Helsinki.  

 

STM. 2003. Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2004. Kuntoutusasiain 

neuvottelukunta, tutkimusjaosto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:19, Helsinki. 

 

STM. 2007. Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva 

kehittämissuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:13, Helsinki. 

 

Streubert Speziale H & Carpenter D. 2007. Qualitative Research in Nursing. Advancing the 

Humanistic Imperative. Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Psykiatriyhdistys ry. 2008. Skitsofrenian 

hoitosuositus. 1.1.2008. Saatavana internet-osoitteesta www.kaypahoito.fi.  

 

Sutton D. 2004. Relapse signatures and insight: implications for CPNs. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 5, 569-574. 

 

Svedberg P, Jormfeltd H & Arvidsson B. 2003. Patient´s conceptions of how health processes 

are promoted in mental health nursing. A qualitative study. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing 10, 448-456. 

 

Torrey W, Rapp C, Van Tosh L, McNabb C & Ralph R. 2005. Recovery principles and 

evidence-based practice: essential ingredients of service improvement. Community Mental 

Health Journal 1, 91-100. 

 



     70 
 

Tuomi J & Sarajärvi A. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö 

Tammi, Helsinki. 

 

Vehviläinen-Julkunen K. 1998. Hoitotieteellisen tutkimuksen etiikka. Teoksessa: Paunonen M 

& Vehviläinen-Julkunen K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva,26-34. 

 

Välimäki M. 2002. Guest Editorial.The 1990`s. A time for change and opportunity in Finnish 

mental health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 9, 1-3. 

 

Wynaden D & Orb A. 2005. Impact of patient confidentiality on carers of people who have a 

mental disorder. International Journal of Mental Health Nursing 14, 166-171. 

 

Åstedt-Kurki P, Paavilainen E & Lehti K. 2001. Methodological issues in interviewing families 

in nursing research. Journal of Advanced Nursing 2, 288-293.  

 

Åstedt-Kurki P, Paavilainen E & Pukuri T. 2007. Omahoitaja mahdollistaa potilaan ja perheen 

hyvän hoitamisen. Sairaanhoitaja 11, 31-33. 

 

Östman M & Kjellin L. 2002. Stigma by association: Psychological factors in relatives of people 

with mental illness. The British Journal of Psychiatry, 494-498.  

 

Östman M. 2004. Family burden and participation in care: differences between relatives of 

patients admitted to psychiatric care for the first time and relatives of re-admitted patients. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11, 608-613. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

Liite 1 
TEEMAHAASTATTELURUNKO/Kuntoutujat   13.2.2006 
        
TUTKIMUS: Psykoosisairauden kanssa elävän mielenterveyskuntoutujan ja perheen 
tukeminen avokuntoutuksessa 
 
1. Tutustuminen ja tutkimuksen tarkoituksen kertaaminen, puitteiden sopiminen (tauot tarpeen 
mukaan jne.) 
 
2. Taustatietoja (kysytään vain sairauden kesto)  
 
mies/nainen  ikäluokka 20-35/35-50/50-65  sairaus ollut 
n._______vuotta 
 
3. Minkälaisia tukipalveluja saatte nykyisessä tilanteessanne? Mistä/keneltä saatte apua ja 
tukea? Palvelut kotiin? Ryhmät ym. kodin ulkopuolinen toiminta?  
 - mikä tuntuu tärkeimmältä, mikä auttaa/  mistä ei niin  suurta hyötyä 
 - mikä mielestänne on kotona asumisen ja selviytymisen kannalta keskeistä? 
 - mihin pitäisi mielestänne kiinnittää enemmän huomiota?  
 
4. Kysytään itselle tärkeästä tuesta tarkemmin suoralla kysymyksellä tai pyytämällä 
kuvailemaan esimerkkitilannetta: ”Tuleeko mieleen jotakin tilannetta, jossa…”, ”Mitä tapahtui? 
” ”Mitä hoitaja tuolloin teki?” jne. Annetaan kertoa vapaasti ja käytetään kysymyksiä: 
   
 - minkälainen  tuki auttaa teitä selviytymään kotona arjen askareista? 

- mitä tukea tarvitaan sairauden kanssa selviytymiseen? Mitä tietoa ja keinoja 
tarvitaan? 

 - millaista tukea kaipaatte kodin ulkopuolella asioimiseen ja osallistumiseen? 
 - minkälaiset asiat saavat olon tuntumaan turvalliselta? 
 - miten voidaan auttaa pitämään yhteyttä toisiin ihmisin? 
 - miten voidaan auttaa löytämään mielekästä tekemistä? 

- miten omat näkemyksenne ja itsemääräämisoikeutenne huomioidaan? 
- mistä tulee tunne, että edistyy ja kehittyy? Mikä vie taaksepäin? 
- mikä saa teidät tuntemaan itseluottamusta? Mikä lannistaa?  
- miten voidaan tukea löytämään ja saavuttamaan itselle tärkeitä asioita elämässä?  
- minkälaisissa tilanteissa olo tuntuu toiveikkaalta/toivottomalta? 

 - onko teillä mahdollisuutta saada vertaistukea? 
 - onko teillä mahdollisuutta saada tukea perheeltänne? 
 
5. Kysytään tuesta, jota haastateltava ajattelee perheen tarvitsevan. 
 - keitä perheeseenne/läheisiinne kuuluu? 
 - miten läheisiä mielestänne tulisi huomioida? 
 - minkälaista tukea toivoisitte perheellenne? 
 
6. Haastattelun lopettaminen. Sovitaan uusi aika tarvittaessa, jos joudutaan lopettamaan kesken. 
Kysytään, jäikö keskustelusta jotakin mietityttämään tai hämmentämään. Käsitellään nämä 
tarvittaessa. Lopuksi kiitetään osallistumisesta ja arvokkaista tiedoista.  
 

 
 



  

Liite 2 
TEEMAHAASTATTELURUNKO/perheenjäsen   13.2.2006 
 
TUTKIMUS: Psykoosisairauden kanssa elävän mielenterveyskuntoutujan ja perheen 
tukeminen avokuntoutuksessa 
 
1. Tutustuminen ja tutkimuksen tarkoituksen kertaaminen, puitteiden sopiminen (tauot tarpeen 
mukaan jne.) 
 
2. Taustatietoja (kysytään vain, kun eivät muuten ilmene) 
 
mies/nainen    
perhesuhde kuntoutujaan (äiti, veli, puoliso, kumppani jne.)________________  
miten pitkään ollut sairastavan läheisenä____________ 
miten paljon kuntoutuja tarvitsee tukeanne? _______________(päivittäin, viikoittain jne.) 
 
3. Kysytään tuesta suoralla kysymyksellä tai pyydetään kuvailemaan konkreettisemmin 
esimerkkitilannetta. Annetaan kertoa vapaasti ja käytetään kysymyksiä: 

- miten toivoisitte hoito- ja kuntoutustyöntekijöiden  huomioivan teitä kuntoutujan 
läheisenä? 

 - mikä edistää yhteistyön tunnetta työntekijöiden kanssa ja mikä estää yhteistyötä? 
 - minkälainen tuki auttaa /auttaisi itseänne ja  perhettänne parhaiten? 
 - mistä työntekijöiden toimista ette ole kokenut hyötyä? 

- minkälaiset viimeaikaiset tilanteet ovat olleet hankalimpia, missä olette erityisesti 
kaivannut tukea? 
- minkälaista tietoa kaipaatte nykyisessä tilanteessa? Mitä tietoa mielestänne perhe 
tarvitsee, kun perheenjäsenen sairaus on kestänyt jo useamman vuoden? 
- miten mielestänne perheitä voidaan tukea selviytymään yhdessä arjesta sairauden 
kanssa? 
- miten voidaan mielestänne helpottaa perheen kokemia sairauteen usein liittyviä  
raskaita tunteita ja  leimautumisen pelkoa? 
- miten läheisten jaksamista voidaan tukea? 
- onko teillä kokemusta perheiden keskinäisestä vertaistuesta?  
- miten lasten tilannetta tulisi huomioida? 
- miten voidaan tukea perheenjäsenten/perheen luonnollista kehitystä ja omaa 
elämää? 

 
 
4. Haastattelun lopettaminen. Sovitaan uusi aika tarvittaessa, jos joudutaan lopettamaan kesken. 
Kysytään, jäikö keskustelusta jotakin mieltä hämmentämään. Käsitellään nämä tarvittaessa. 
Lopuksi kiitetään osallistumisesta ja arvokkaista tiedoista.  



  

Liite 3 
TUTKIMUSTIEDOTE  
 
13.2.2006 

 
 

Hyvä avohoidon/kuntoutuksen työntekijä 
 
 
 

Olen tekemässä avokuntoutukseen liittyvää hoitotieteen pro gradu- tutkimusta ja toivoisin 
apuasi sopivien haastateltavien tavoittamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tukea, jota 
jo useamman vuoden psykoosisairautta (lähinnä skitsofreniaa) sairastaneet 
mielenterveyskuntoutujat ja heidän perheensä kokevat tilanteessaan tärkeänä.  Tutkimustietoa 
tarvitaan hoitotyön kehittämiseen.  Tutkimuksen ohjaajia ovat professori Eija Paavilainen ja 
lehtori Sirpa Salin Tampereen yliopistosta.  Tutkimuksesta on keskusteltu johtava ylihoitaja 
Päivi Sjöblomin kanssa. Lääketieteellinen tutkimuksesta vastaava on ylilääkäri, dosentti Martti 
Heikkinen. Tutkimuksesta on saatu HUS:n eettisen toimikunnan myönteinen lausunto ja 
Helsingin terveyskeskus on myöntänyt sille tutkimusluvan. 
 
Haastateltavia kuntoutujia (n=10) on tarkoitus saada poliklinikoiden kautta. Perheenjäsenet 
(n=10) tavoitetaan kuntoutujien itsensä välityksellä. Tutkimukseen osallistumiseksi kuntoutujien 
tulee olla aikuisia (18-65 -vuotiaita) helsinkiläisiä kotona asuvia, jo useamman vuoden 
psykoosisairautta sairastaneita psykiatrisen avokuntoutuksen asiakkaita, kotikuntoutuksessa 
olevia tai avokuntoutusryhmiin osallistujia. Sairastumisesta on yli kolme vuotta tai he eivät enää 
kuulu varhaiskuntoutuksen piiriin. Useimmilla haastateltavilla tulisi olla joku melko helposti 
tavoitettava läheinen. Kuntoutujat ja perheenjäsenet osallistuvat vapaaehtoisesti haastatteluihin. 
Tarkoituksenmukaisuus ohjaa myös osallistujien valintaa. Monipuolisen kuvan saamiseksi 
kuntoutujien näkemyksistä pyritään tutkimukseen saamaan erilaisessa elämänvaiheessa ja 
perhetilanteessa olevia kuntoutujia ja läheisiä. Tutkimukseen osallistumisen kriteereinä 
edellisten lisäksi on, että osallistujat pystyvät osallistumaan haastatteluun eli kykenevät 
ymmärtämään tutkimuksen merkityksen, vapaaehtoisen suostumuksen, ovat suomenkielisiä ja 
kykenevät verbalisoimaan asioita jollakin tavalla. He eivät voi olla holhouksen alaisia.  
 
Osallistujille annetaan kirjallinen tiedote ja suullinen selvitys tutkimuksesta sekä pyydetään 
kirjallinen suostumus, jonka perusteella otan heihin yhteyttä. Lisäkysymyksiin vastaan 
mielelläni. Lämpimät kiitokset avustasi! 
 
Tutkimuksen tekijä 
 
 
_________________________________ 
Leena Lemola 
Sh, TtM-opiskelija 
Palkkatilankatu 5 D 40 
00240 Helsinki 
050-3662461 



  

Liite 4 
 
Helsingin terveyskeskus/   TUTKIMUSTIEDOTE 
Psykiatriaosasto/ 
Avohoito ja kuntoutus   26.4.2006 
 

 
 

Arvoisa mielenterveyskuntoutuja/läheinen 
 
  

Nykyisin korostetaan kuntoutujien ja perheen näkemyksiä kuntoutuksen ja 
kuntoutuksen kehittämisen lähtökohtana. Pyydämme Teitä osallistumaan 
tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata tukea, jota kuntoutujat ja heidän 
perheensä kokevat tilanteessaan tärkeänä ja auttavana. Tutkimustietoa tarvitaan 
hoitotyön kehittämiseen.  Tutkimus on hoitotieteellinen pro gradu- tutkimus, jonka 
ohjaajina ovat professori Eija Paavilainen ja lehtori Sirpa Salin Tampereen 
yliopistosta.  Tutkimuksesta on saatu HUS:n eettisen toimikunnan myönteinen 
lausunto ja Helsingin terveyskeskus on myöntänyt sille tutkimusluvan. Sen 
toteuttamisesta on sovittu psykiatrisen avohoidon johdon kanssa. 
 
Osallistujat (10 kuntoutujaa ja 10 läheistä) haastatellaan vapaamuotoisesti ja 
haastattelussa kysellään omista kokemuksista. Aikaa on hyvä varata noin tunnin 
verran, jaksamisen mukaan edetään. Haastattelukertoja on yksi tai tarvittaessa kaksi. 
Haastattelut nauhoitetaan. Nauhoihin ei tule henkilötietoja ja ne hävitetään työn 
valmistuttua. Saatu aineisto on vain tutkimuksen tekijän käytössä. 
Puhtaaksikirjoitetut haastattelut yhdistetään ja niistä koostetaan yhteenvetona 
tutkimusraportti. Raporttiin tulee joitakin esimerkkilainauksia alkuperäisistä 
ilmauksista siten, ettei sanojaa voi tunnistaa. Tutkijalla on vaitiolovelvollisuus ja 
aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi milloin tahansa 
halutessaan keskeyttää. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei 
vaikuta hoitoon ja kuntoutukseen. Osallistumisesta pyydetään kirjallinen suostumus. 
Kuntoutujat jättävät suostumuksensa avokuntoutuksen työntekijöiden välityksellä 
tutkijalle. Kuntoutujat itse valitsevat perheenjäsenet/läheiset ja antavat tutkijalle 
tiedon heidän suostumuksestaan. 
Mikäli Teillä on kysyttävää tutkimuksesta, tutkimuksen tekijä vastaa mielellään 
kysymyksiinne. 
 
Tutkimuksen tekijä 
 
____________________________ 
Leena Lemola 
Sairaanhoitaja, 
TtM-opiskelija 
puh. 050-3662461 
 
 

 



  

Liite 5 
SUOSTUMUS   
 
26.4.2006    

 
     
 
 
 
TUTKIMUS: 
PSYKOOSISAIRAUDEN KANSSA ELÄVÄN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN JA 
PERHEEN TUKEMINEN AVOKUNTOUTUKSESSA   
 
Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa tutkimuksesta, jossa pyritään kuvaamaan jo 
useamman vuoden psykoosisairautta sairastaneiden mielenterveyskuntoutujien ja heidän 
perheidensä tärkeänä kokemaa tukea. Olen saanut tilaisuuden esittää tutkimusta koskevia 
kysymyksiä.  
Tiedän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus keskeyttää osallistuminen 
milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta 
saamaani hoitoon. Ymmärrän myös, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimustuloksia 
käytetään hoitotyön kehittämiseen.  
   
 
Helsingissä __.__2006   Helsingissä __.__2006 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen  Suostumuksen vastaanottaja 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
(osallistujan allekirjoitus)   (tutkijan allekirjoitus) 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
(nimen selvennys)   (nimen selvennys) 
 
 
_______________________________ 
(syntymäaika) 
 
 
_______________________________ 
(osoite) 
 
 
_______________________________ 
(puhelin) 
 
 

 
Kiitos osallistumisesta, näkemyksenne on tärkeä. 



  

Liite 6. Esimerkki yläluokkien ja pääluokan muodostamisesta kuntoutuja-aineistosta 

Alaluokat Yläluokkien 
muodostaminen 

Pääluokka 

 
= rankka sairauden alkuvaihe 
mielessä edelleen 
= toipuessa raskaiden 
tunteiden kohtaamista   
= tekemiseen motivoitumisen 
vaikeus 
= masennusta ja 
jaksamattomuutta  
= haittaavia psykoosioireita ja 
pahenemisjaksoja hoidoista 
huolimatta 
= rajoituksista 
tyytymättömyyttä elämään 
= turvattomuus ja 
liikkumisvaikeudet kodin 
ulkopuolella 
 
= sopiva lääkitys tärkeä tuki 
= uudet lääkkeet parempia 
= nykyiset sivuvaikutukset 
siedettäviä hyötyihin nähden  
= peruslääkitys monella 
injektiomuodossa 
 
= sairauden säännöllinen 
seuranta perustana 
= oireenhallintatyöskentely 
omatyöntekijän kanssa 
hyväksi 
= ryhmä ei sovi, jos toisten 
murheet vaikuttavat liikaa 
= oireenhallintaryhmään 
vapaaehtoisesti ja voinnin 
ollessa vakaa 
=oireenhallintakurssit 
auttaneet 
= halutaan lisää tietoa ja 
oireenhallinnan ohjausta 
 
= sairaalaan pääsy tarvittaessa  
= sairaalasta ammattiapua ja 
hetken lepo  
= sairaalan tukea vähennetty  
= sairaalajaksot tulevat 
kalliiksi 
 

 
Sairauden elämään tuomat 
hankaluudet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sopiva lääkitys 
 
 
 
 
 
 

 Oireiden hallinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarvittaessa pääsy 
sairaalaan vähäksi aikaa   
 

 
Sairauden hallinta 
 



  

Liite 7. Kuntoutujien kokeman tuen saannin yläluokat ja pääluokat 
 

Yläluokat Pääluokat 
 
Tehostettu kuntoutumisen tuki kotiin asti  
Pitkäjänteiset yhteistyösuhteet omien 
työntekijöiden kanssa 
Auttava vuorovaikutus, hyvä kohtaaminen 
  
  
Perheeltä saatu tuki keskeistä  
Hoitotahojen yhteistyö perheen kanssa  
Läheisten huolen vähentyminen toivottavaa  
 
 
Ystävien tuki  
Toimiva vertaisverkosto   
Hengellinen elämä  
 
 
Sopiva asuminen ja kodin tunne 
Taloudellinen selviytyminen  
Arjen askareissa tarpeen mukaan apua  
 
 
Itsenäinen tekeminen     
Säännöllinen kodin ulkopuolinen toiminta  
Virkistys ja lepo sairaudesta  
 
 
Sairauden elämään tuomat hankaluudet  
Sopiva lääkitys  
Oireiden hallinta  
Tarvittaessa pääsy sairaalaan vähäksi aikaa  
   
Päihteidenkäytön 
hallitseminen/päihteettömyys  
Fyysisestä terveydestä huolehtiminen  
 
Optimistisen asenteen ja itseluottamuksen 
vahvistus  
Tulevaisuudensuunnitelmat ja tavoitteet  
 

 
Pitkä yhteistyö ammattilaisten kanssa 
arjessa  
 
 
 
 
Perheen mukanaolo  
 
 
 
 
Oma sosiaalinen verkosto   
 
 
 
 
Koti ja turvattu arki   
 
 
 
 
Sopiva toiminta   
 
 
 
 
Sairauden hallinta 
 
 
 
 
Terveempien elintapojen edistäminen    
    
 
 
Yhdessä tulevaisuuteen suuntaaminen 

 
 
 
 
 
 
 



  

Liite 8. Läheisten kokeman tuen saannin yläluokat ja pääluokat 
 

Yläluokat Pääluokat 
 
Avohoidon vaiheet koettu 
Traumaattiset tuen puutteen kokemukset 
vaikuttavat taustalla 
 
Yhteyden saaminen ja ylläpito 
Mukaan ottaminen  
 
Perhetapaamiset yhteistyöpalavereina 
Yhdessä suunnittelu 
Kuntoutuksen pitkäjänteisyys  
 
Jatkuvasta huolehtimisesta vapautuminen 
Läheisten lisääntyneen huolen jakaminen, 
yhdessä tilannearvio ja puuttuminen 
Työntekijöiden kotikäynneillä suuri 
merkitys 
Kuntoutujan toimiva tuki  
 
Ystävällisten työntekijöiden huomio 
Tiedon avulla selviytyminen eri vaiheissa 
Asioiden jakaminen 
Oman suhtautumisen prosessointi  
Toivon ylläpito  
 

 
Traumaattiset tuen puutteen vaiheet 
taustalla 
 
 
Yhteydenpito ammattilaisten kanssa  
 
 
Ammattilaisten kanssa suunnitellusti 
toimiminen  
 
 
Huolehtimisvastuun vähentäminen   
 
 
 
 
 
 
Oman selviytymisen huomiointi  
 



  

Liite 9. Pääluokat ja yhdistävät luokat 

 

Pääluokat ja yhdistävä luokka kuntoutuja-aineistosta 

Pääluokat Yhdistävä luokka 

 
Pitkä yhteistyö ammattilaisten kanssa 
arjessa 
 
Perheen mukanaolo 
 
Oma sosiaalinen verkosto 
 
Koti ja turvattu arki 
 
Sopiva toiminta 
 
Sairauden hallinta 
 
Terveempien elintapojen edistäminen  
 
Yhdessä tulevaisuuteen suuntaaminen 
 

 
KUNTOTUJIEN  
KOKEMA 
TUEN SAANTI 
 

 
 
 
 

Pääluokat ja yhdistävä luokka läheisaineistosta 

Pääluokat Yhdistävä luokka 

 
Traumaattiset tuen puutteen vaiheet 
taustalla 
 
Yhteydenpito ammattilaisten kanssa 
 
Ammattilaisten kanssa suunnitellusti 
toimiminen 
 
Huolehtimisvastuun vähentäminen 
 
Oman selviytymisen huomiointi 
 

 
LÄHEISTEN  
KOKEMA TUEN 
SAANTI 
 
 

 
 
 


