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Helsingin kaupunkistrategia –
Maailman toimivin kaupunki
• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-

talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/

• Osallisuus – kaupunki on kaikkia varten
• Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
• Huomio paljon palvelua tarvitseviin
• Palvelujen uudistaminen ja saatavuus

• + sote-toimialan ja psykiatria- ja päihdepalvelujen
käyttösuunnitelmat
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Kaksi toipumisen yhtä tärkeää kenttää

IN
• Toipuminen sairauden  rajoissa
• Haittojen vähentäminen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen

– oireista riippumatta

FROM
• Toipuminen sairaudesta
• Hyvinvoinnin ja hallinnan vahvistaminen, rajoittamaton

toimintakyky, merkittävä elämäntavan muutos
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Vertaiskulttuuri
•Vertaistukea eri vaiheisiin
•Yhteistyörakenne – Vety-verkosto
•Osallistuminen toiminnan kehittämiseen
•Osallistuminen toiminnan tuottamiseen
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Sama kolmiulotteinen kuva yksilön tilanteesta ja
palvelujärjestelmästä

Häiriön
vaikeusaste

Häiriön
vaikeusaste

Muutos-
vaihe

Muutos-
vaihe

Toipumis-
pääoma

Toipumis-
pääoma
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• Ratkaisu soveltuvasta kuntoutusmuodosta ja muista tarvittavista hoito- ja
tukiresursseista perustuu kokonaisarvioon riippuvuuden asteesta ja
sosiaalisesta tilanteesta, toipumispääomasta sekä muutosvaiheesta.

• Esimerkiksi ratkaiseva elementti avo- ja laitoskuntoutuksen valinnan välillä on
kuntoutujan toipumispääoman määrä ja sosiaalinen tilanne, jolloin vähäinen
toipumispääoma ja vaikea sosiaalinen tilanne puoltaa laitoskuntoutusta.
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Häiriön vaikeusaste

• Päihderiippuvuuden arvioinnissa käytetään ICD-10:n mukaisia diagnostisia
kriteereitä. Arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia mittareita, kuten SDS
ja SADD.
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Toipumispääoma
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Toipumispääoma kuvaa niitä resursseja, joiden avulla henkilö
käynnistää ja ylläpitää muutosprosessiaan. Henkilökohtaista
toipumispääomaa ovat esimerkiksi omaisuus ja varallisuus sekä
koulutus, somaattinen ja psyykkinen terveys, toimintakyky, oppimis- ja
ongelmanratkaisukyvyt, itsetunto ja pystyvyysodotukset. Sosiaalista
toipumispääomaa ovat esimerkiksi toipumista tukevat sosiaaliset
verkostot ja läheiset ihmissuhteet. Toipumispääoman määrää voidaan
kartoittaa henkilön tekemällä itsearvioinnilla, kuten Toipumispääoman
arviointi (ARC) -lomakkeella.



Kuva: Merja Jansson ja
Tuula Jauhiainen 12



Hoito vaikuttaa paremmin, jos
se tulee osaksi yksilön tai
perheen elämänpiiriä

Hoidon ansiosta tapahtuneet
muutokset ja opitut taidot
kypsyvät ja vakiintuvat
vertaistuen ja muuttuneen
elinympäristön piirissä.

Järjestelmän viisas toimivuus
on tärkeämpää kuin yksittäinen
metodi – kokonaisuus luo
ympäristön jossa haitat vähenevät
tai toipuminen tapahtuu. Hoitoa ei
saa eristää tästä ympäristöstä. 13



• Ei pysty tuettunakaanLähikehityksen
ylittävä vyöhyke
Lähikehityksen
ylittävä vyöhyke

• Pystyy tuen avulla =potentiaalinen
kehitystaso

Lähikehityksen
vyöhyke

• Aktuaalinen kehitystasoItsenäinen
suoriutuminen

Itsenäinen
suoriutuminen

Kuva: Pentti Riihimäki

Vygotskin lähikehityksen vyöhyke
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