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TOIMINTAVUODEN 2018 TIIVISTELMÄ 

 

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, 
mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheisten etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana 
heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Toiminnan punainen lanka on 
vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään kokemusasiantuntemus ja 
ammatillisuus.  

Toimintavuoden teemaksi vuodelle 2018 valittiin ”Sote mielessä – mieli sotessa”. Vuoden 
2017 aikana nousi esiin jäsenyhdistyskenttämme ääni ja huoli siitä, kuinka meidän käy sote- 
ja maakuntauudistuksen melskeessä. Toimintavuonna pyrittiin aktiiviseen vaikuttamiseen 
sote-seminaareissa ja erilaisissa sote-työryhmissä. Liitolle teema "Sote mielessä - mieli 
sotessa" merkitsi sote-muutoksen ja lainsäädännön aktiivista seuraamista ja siihen 
vaikuttamista osallistumalla sote-muutostyöryhmiin ja eri vaikuttamis- ja 
kehittämisverkostoihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Lisäksi osallistuttiin sosiaalisen 
median keskusteluun yhdessä mielenterveys- ja päihdeyhdistysten kanssa. Vuoden 2018 
aikana järjestettiin Sote mielessä -seminaareja eri paikkakunnilla, joihin osallistui hyvin 
jäsenyhdistyksiä sekä muiden paikallistoimijoiden edustajia. Jokaiseen sote-seminaariin 
osallistui myös paikalliset muutosjohtajat sekä muita maakuntauudistusta valmistelevia 
virkamiehiä. Seminaareissa yleisen verkostoitumisen lisäksi tarjoutui jäsenyhdistysten 
edustajille mahdollisuus osallistua paikallisiin ja alueellisiin sotea kehittäviin työryhmiin. 

Vuonna 2018 voimassa olleen strategian mukaan liiton päämääränä on osallistua ja vaikuttaa 
yhteiskuntapolitiikkaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansalaiskeskusteluun niin, 
että mielen hyvinvointi toteutuu jokaisen ihmisen perusoikeutena. Strategian kolme 
painopistealuetta sopivat erinomaisesti vuoden ”Sote mielessä – mieli sotessa” teemaan: 

1. Jokainen on oikeutettu arvokkuuteen ja osallisuuteen: Edistetään 
mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien, kuntoutuneiden ja läheisten omanarvontuntoa, 
ainutlaatuista kokemusasiantuntijuutta ja vertaisuutta sekä osallisuutta omassa 
elinympäristössä ja kansalaisyhteiskunnassa.  

2. Jokainen ihminen on voimavara yhteiskunnalle ja palvelujärjestelmälle: 
Vahvistetaan osaamista ja tietotaitoa palvelurakenteissa ja mielenterveyskuntoutujien kanssa 
työskentelevien verkostoissa kuntoutujien voimavarojen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseksi.  
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3. Mielenterveyden keskusliitto on ihmisoikeusjärjestö: Valvotaan ja edistetään 
mielenterveyskuntoutujien, kuntoutuneiden ja heidän läheistensä aseman, perus- ja 
ihmisoikeuksien, itsemääräämisoikeuden sekä etujen toteutumista yhteiskunnassa.  

Painopistealueiden lisäksi liitolla on kaksi teemaa, jotka läpäisevät kaikki painopistealueet ja 
ovat mukana liiton toiminnoissa: 
 
Kolme asiantuntijuutta: kuntoutujan, kuntoutumiskokemuksen omaavan koulutetun henkilön 
ja alan ammattilaisen asiantuntijuus. 
 
Kansalaislähtöinen yhdistystoiminta: Mielenterveyden keskusliitto toimii keskus- ja 
yhteistyöjärjestönä, joka valvoo ja ajaa jäsenyhdistystensä ja jäsentensä etua.  

Vuoden 2018 loppuun mennessä liitto oli mukana useissa eri sote-muutostyöryhmissä ja 
hallituksen kärkihankkeissa. Liiton ”Sote mielessä - mieli sotessa” -teeman edistymistä kuvaa 
hyvin se, että viimeinen teeman merkeissä järjestettävä seminaari toteutettiin Oulussa 
nimellä ”Työ mielessä – mielellään mukana” -nimellä. Yhteiskunnan muutoksessa mukana 
kulkeminen terävöitti vahvasti liiton strategista tehtävää olla varmistamassa osallisuuden 
toteutumista yhteiskunnassa. 

 
 

Mitä uutta toimintavuonna 2018? 

 

Tavoitteena oli nostaa esiin mielenterveysasiakkaiden osallisuus uudistuksessa, tulevien 
mielenterveyspalvelujen toimivuuteen liittyvät kysymykset ja mielenterveysyhdistysten 
toimintaedellytykset kuntien hyte- ja maakuntien sote-rakenteissa. Liiton omissa toiminnoissa 
tämä tarkoitti entistä tiiviimpää vuoropuhelua ja toiminnan kehittämistä alue- ja 
paikallistasolla yhteistyössä jäsenyhdistysten, alueen ammattilaisten ja muiden toimijoiden 
kanssa. Tästä esimerkkeinä Koulutus- ja kehittämisyksikkö KOUKEn koordinoimat 
alueseminaarit sekä kuntoutumista tukevan toiminnan kehittäminen aluetasolla.  

Keskeisiä lainsäädäntöuudistusprosesseja ja hallituksen kärkihankkeita, joihin pyrittiin 
vaikuttamaan:  

• Sote-uudistus, maakuntauudistus, valinnanvapaus  

• Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva itsemääräämisoikeuslain valmistelu  

• Mielenterveyslain ja päihdehuoltolain kokonaisuudistus  

• Vammaispalvelulain uudistus  
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• Osatyökyvyttömien työllistymisen edistyminen, kannustinloukut  

• Lääkekorvausjärjestelmän uudistuksen seuraus 

• Kuntoutusjärjestelmän uudistus  

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen  

• Hallitusohjelman kärkihankkeet: palvelut asiakaslähtöisiksi, edistetään terveyttä ja 
hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, osatyökykyisille tie työelämään  

 

Liiton oman toiminnan kehittämiseksi asetettiin kolme tavoitetta yhteistoiminnassa liiton 
johdon ja työntekijöiden kanssa:  

1) Varmistaa nykyistä parempi näkyvyys kaikelle sille hyvälle työlle, mitä liitto ja 
jäsenyhdistykset tekevät mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

2) Tehdä olemassa olevat palvelut ja osaaminen entistä helpommin saataviksi.  

3) Päivittää ja selkeyttää olemassa olevat toiminnot ja toimintatavat, tarjolla olevat tuotteet 
sekä työntekijöiden ja organisaation eri toimintojen välinen työnjako.  

 

Näihin tavoitteisiin oli tarkoitus päästä muun muassa kirkastamalla liiton brändi, koulutusten 
tuotteistamisella ja näkyväksi tekemisellä, sekä yhtenäistämällä liiton seuranta- ja 
arviointitoimintaa. 
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HALLINNOLLISET TOIMINNOT 

Luottamushallinto 

Liittokokous 

Mielenterveyden keskusliiton ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi pidettävä liittokokous, 
jossa päätösvalta on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Seuraava liittokokous on 
vuonna 2020. 

Liittovaltuusto 

Liittovaltuusto kokoontuu kahdesti vuodessa käsittelemään toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen ja jäsenyhdistysten aloitteet sekä vahvistamaan toimintasuunnitelman 
seuraavaksi vuodeksi. Valtuuston kokouksen yhteydessä järjestetään ajankohtaisseminaari 
valtuuston jäsenille ja henkilöstölle. Puheenjohtajana toimii Jyrki Nieminen Tampereelta ja 
varapuheenjohtajana Mirva Heino Porista. Jäsenluettelo on liitteenä (25 jäsentä, liite II). 

Hallitus 

Toimintavuonna hallitus kokoontui kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimii Tarmo Raatikainen 
Kuusamosta ja varapuheenjohtajana Markus Raivio Porvoosta. Jäsenluettelo on liitteenä (8 
jäsentä, liite III). 

Hallituksen työryhmät 

Hallituksen perustamina työryhminä jatkoivat edunvalvonta-, liikunta- ja kulttuuri sekä 
omaistyöryhmä ja järjestö- ja ansiomerkkitoimikunta. Jäsenluettelo on liitteenä (liite IV) 

Palkinnot ja kunniaosoitukset 

Liitto myöntää ansiomerkkejä ja muita kunnianosoituksia jäsenyhdistysten tai liiton 
toiminnassa ansioituneille luottamus- ja toimihenkilöille. Ansiomerkkejä myönnettiin yhteensä 
41. 
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Kultainen ansiomerkki (20 vuotta) 2 kpl 

Hopeinen ansiomerkki (15) vuotta 9 kpl 

Pronssinen ansiomerkki (10) vuotta 10 kpl 

Teräksinen ansiomerkki (5) vuotta 19 kpl 

Vuoden Pomppu -palkinto 

Vuoden Pomppu mielenterveysyhdistykseksi valittiin Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys 
Disso ry. Järjestö- ja ansiomerkkitoimikunnan perustelut palkinnolle olivat: yhdistyksen vasta 
alle vuoden ikä ja se, että yhdistys oli onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä vauhdilla jo 
lähes 300 jäseneen ja luomaan vahvan yhteistyöverkoston. 

Vuoden Pomppu julkistettiin nyt neljännen kerran. Palkinnon perusteena on se, että yhdistys 
on tehnyt jotain merkittävää, poikkeuksellista tai uutta. 

Iisalmen mielenterveystuki ry täytti 50 vuotta 

Mielenterveyden keskusliiton onnitteli liiton vanhinta jäsenyhdistystä Iisalmen 
Mielenterveystuki ry:tä (entinen Ylä-Savon Mielenterveystoiminnan tuki), joka täytti 50 
vuotta. Yhdistys on perustettu 30.12.1968. Yhdistys perustettiin aikana, jolloin 
mielenterveysongelmia hävettiin ja niistä mielellään vaiettiin. Nykyisin moni asia on toisin, 
joskin tehtävää mielenterveyskentällä yhä riittää. 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on yhdistyksen perustajajäsen sosiaalineuvos Tapani 
Rissanen. 

Taloushallinto 

Toimintavuonna jatkettiin tukipalvelut osaksi jokaisen toiminnon sisäistä käytäntöä -
tavoitteen toteuttamista neuvomalla henkilöstöä sekä tietojärjestelmiin että toimintatapoihin. 
Lisäksi jatkettiin budjetointi- ja raportointijärjestelmän käytön tehostamista yhteistyössä 
esimiesten kanssa. 
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Päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM) rahoitti liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Liitto oli mukana hallituksen 
MITU- ja VESOTE-kärkihankkeissa ja Aspa-säätiön hallinnoimassa Omat avaimet -hankkeessa 
(STEA-rahoitus). Vuoden aikana käynnistyi Lapin yliopiston hallinnoima Recovery ESR-hanke 
(2018 – 2020). 

 

  

 

 

 

Mielenterveyden keskusliiton tuloslaskelma ja tase liitteessä VII. Tilintarkastustoimistona 
jatkoi KPMG-yhteisö ja vastuullisena tarkastajana aloitti KHT Heidi Vierros. Sisäisinä 
toiminnantarkastajina jatkoivat Maarit Huuhka, Riitta Kinnunen ja Luca Nordfors-Leino. 

 

Varainhankinta 

Varainhankinta koostui pääasiassa jäsenmaksuista ja Pieni ele -vaalikeräyksen tuotoista. 
Keräys- ja lahjoitustuottoja käytetään yhdistyskoulutuksiin, koulutustoimintaan, 

 Liiton tuloskehitys (1000 €) 2014 2015 2016 2017 2018

Kokonaistuotot 4 316,0 3 869,0 4 029,3 4 012,9 3 933,5

Kokonaiskulut -4 170,0 -3 844,1 -4 024,2 -4 042,6 -3 901,8

Tulos 146,0 24,9 5,1 -29,7 31,7

Tuottoerittely 2014 2015 2016 2017 2018

Avustukset STEA 80 % 79 % 82 % 86 % 85 %

Avustukset OKM 2 % 3 % 2 % 2 % 3 %

Muut avustukset ja tuotot 10 % 8 % 8 % 9 % 9 %

Kuntien ostopalvelut 5 % 6 % 6 % 1 % 0 %

Varainhankinta ja 

sijoitustoiminta 3 % 3 % 2 % 3 % 2 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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virkistystoimintaan ja tapaamisiin sekä tapahtumiin. Lisäksi tuottoja käytetään kehittämis- ja 
tutkimustoimintaan, edunvalvonnan ja vaikuttamisen tukemiseen. Varainhankinnan 
nettotuotto oli hieman yli 59 300 euroa. 

  

 

Jäsenmaksujen nettotuotto oli 34 556 euroa, josta kannatusjäseniltä 700 euroa. Liitolla oli 14 
henkilökannatusjäsentä. Muiden lahjoitusten tuotto oli 1 100 euroa. 17 vammais- ja 
terveysjärjestön yhteinen Pieni ele -vaalikeräys tuotti liitolle 23 440 euroa. Loppusyksyllä 
käynnistettiin varainhankintasuunnitelman rakentaminen.  

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

Liiton omistamassa yhteiskunnallisessa yrityksessä (Oy MTKL Vireä Mieli Ab) keskitettiin 
toimet lehden ilmoitus- ja tilausmyynnin lisäämiseen ja tuloksen parantamiseen lisäämällä 
lehden tunnettuutta ja markkinointia ja luopumalla koulutusten järjestämisestä. 
Tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta yhtiön liiketoiminnan tulos kääntyi positiiviseksi. 
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Liikevaihto oli 324 500 euroa (2017: 359 600 e, 2016: 442 200 e). Tulos oli 12 708 euroa ja 
oma pääoma vahvistui ollen kuitenkin negatiivinen -38 738 euroa. Pääoman menetyksestä on 
tehty tarvittavat ilmoitukset vuonna 2016. 

Yhtiö on kustantanut yleisölle suunnattua Tunne & Mieli -aikakauslehteä (6 numeroa / vuosi). 
Yhtiö työllistää mielenterveyskuntoutujia ja muita osatyökykyisiä lehtimyyjiä. 
Kustannussopimus Oy MTKL Vireä Mieli Ab:n kanssa kanssa on päättynyt 31.3.2019 ja 
viimeinen yhtiön kustantama lehti oli nro 1 / 2019. 

 

Missä onnistuimme ja missä on kehittämisen varaa? 

Selkeää kehitystä on tapahtunut vuoropuhelussa toimintojen työntekijöiden ja päälliköiden 
kesken sekä liiton johdon ja muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi Vireä Mieli Oy:n toimintaa 
on selkeästi saatu taloudellisesti tasapainotettua. Kehityskohteina nousee esiin Vireän Mielen 
toiminnan asteittainen laajentaminen esimerkiksi koulutusten ja konsultaatioiden kautta. 
Lisäksi tietosuojaosaamista tarvitaan koko henkilöstölle lisää.  

 

Henkilöstö 

Liitossa oli vuoden aikana 45 kuukausipalkkaista työntekijää, joiden vuosityöaika vastasi 42,5 
henkilöä. Keski-ikä oli 51,8 vuotta ja mediaani-ikä 52,6 vuotta. Henkilöstössä ei tapahtunut 
suuria muutoksia. Kahteen hankkeeseen palkattiin työntekijä kevään 2018 aikana: Lapin 
yliopiston hallinnoima ESR Recovery-hanke käynnistyi sekä Omat avaimet -hanketta 
vahvistettiin voimavaravalmentajalla. Yksi työntekijä jäi eläkkeelle ja koulutuspäällikkö siirtyi 
toiseen organisaatioon. 

 

  

Sukupuolijakauma 2014 2015 2016 2017 2018

Naiset 35,2 32,4 32,3 32,4 34,9

Miehet 8,9 9,0 8,9 8,0 7,6

Yhteensä 44,1 41,4 41,2 40,4 42,5
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61 kokemusasiantuntijaa on toiminut liitossa eri tehtävissä kuten vertaisneuvojina ja kurssien 
vertaisohjaajina sekä oppilaitosyhteistyössä kertomassa omaa tarinaansa sekä eri hankkeissa. 
Liitossa oli myös opiskelijoita harjoittelussa. 

  

Liiton toiminta oli jatkuvaa Helsingissä, Turussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Oulussa. 
Iisalmessa toiminta jatkui Aspa-säätiön Omat avaimet -yhteistyöhankkeessa. 

 

 

Työhyvinvointi 

Toimintavuoden alussa käynnistyi uusi työsuojelukausi 2018–2020. Työsuojelutoiminnan 
jäsenistä kolme osallistui Työturvallisuuskeskuksen työsuojelukoulutuksiin. Työntekijöille 

Koko- ja osa-aikaiset 2014 2015 2016 2017 2018

Kokoaikaiset 39,6 38,0 36,2 36,0 39,1

Osa-aikaiset 4,5 3,4 4,9 4,4 3,4

Yhteensä 44,1 41,4 41,2 40,4 42,5

Toiminnanaloittain 2014 2015 2016 2017 2018

Varsinainen toiminta 12,4 12,4 14,0 16,3 16,1

Kuntoutumisen tukeminen 31,7 29,0 27,1 24,1 26,4

Yhteensä 44,1 41,4 41,2 40,4 42,5

Toimipisteet 2014 2015 2016 2017 2018

Helsinki 24,5 24,7 25,5 25,7 27,8

Iisalmi 0,0 0,0 0,0 1,1 2,7

Jyväskylä 4,4 4,2 4,0 2,9 2,0

Kuopio 5,0 4,8 5,0 4,6 5,0

Lahti 1,6 1,0 0,1 0,0 0,0

Oulu 1,0 1,4 2,6 3,0 2,0

Rovaniemi 4,0 2,9 2,0 0,1 0,0

Tampere 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Turku 3,1 2,4 2,0 3,0 3,0

Yhteensä 44,1 41,4 41,2 40,4 42,5
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tarjottiin mahdollisuutta SPR:n ensiapukoulutukseen ja työntekijöistä yksi suoritti EA1-
koulutuksen. Päivitettiin työsuojelun toimintaohjelma ja vuosikello. 

HAUS-kehittämiskeskuksen kanssa toteutetun johtoryhmävalmennuksen tavoitteina olivat 
johdon yhteisen näkemyksen ja muutosjohtamisen käytäntöjen kehittäminen sekä 
johtoryhmätyöskentelyn jäntevöittäminen.  

Keväällä toteutettiin suunnitellusti työhyvinvointikysely yhteistyössä työeläkeyhtiö VARMAn 
kanssa. Kyselyn tulokset purettiin yhteistyössä Terveystalon organisaatiopsykologin kanssa 
henkilöstöpäivänä kesäkuussa. Vastaajia oli 33 (vastausprosentti 75). Kyselyn pääteemat 
olivat: 

- strategia, tavoitteet ja toiminta  
- osaaminen ja työyhteisö  
- johtaminen ja motivaatio  
- terveys ja elämäntilanne  
- työtyytyväisyyteni tällä hetkellä  

Kyselyn pohjalta kehittämiskohteiksi nousivat seuraavat aiheet: vuorovaikutus, työilmapiiri ja 
alueellinen yhdenvertaisuus. Henkilöstön kokema työtyytyväisyys oli kyselyhetkellä 7,6 
(asteikolla 1–10). Tulos on toimialalla tavanomainen. Työsuojelutoimikunta määritti 
toimintakauden kehittämiskohteiksi työilmapiirin (vuorovaikutus ja yhdenvertaisuus eri 
näkökulmista) ja työsuhteen elinkaaren (eri-ikäisten ja eri tilanteissa olevien työntekijöiden 
erityistarpeiden huomiointi) sekä työsuojelutoiminnan kehittämisen (suunnitelmallisuuden ja 
ennakoinnin kehittäminen sekä työhyvinvointitiedon kerääminen ja hyödyntäminen). 

Toimintavuoden aikana järjestettiin perinteisesti kahdet henkilöstöpäivät, jotka tammikuussa 
pidettiin kaksipäiväisinä ja kesäkuussa yhden työpäivän kestoisena. Tammikuun 
henkilöstöpäivien aikana liiton henkilöstö osallistui osaltaan liiton strategiatyöhön. 
Kesäkuussa keskityttiin työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäymiseen ja kehittämiskohteiden 
priorisointiin sekä hyvien käytänteiden ideointiin. 

  

Sairauspoissaolot 2014 2015 2016 2017 2018

Tunnit 3 795,3 2 986,3 5 050,0 3 419,6 3 110,7

Päivät 528,0 390,0 703,0 456,0 413,0

7½ tunnin päivät 506,0 398,2 673,3 455,9 414,8

7½ t päivää / työntekijä 11,5 9,6 16,4 11,3 9,8
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Sairauspoissaolojen vähentämissä onnistuttiin myös kuluneena toimintavuonna. Oman työn 
kehittämisen ja laadun varmistamisen tueksi käytettiin työnohjausta noin 11 000 eurolla 
kuten aikaisempinakin vuosina. 

  

Henkilöstö on kouluttautunut aktiivisesti. Neljällä työntekijällä on edellisenä vuonna aloitetut 
sosiaalialan täydennyskoulutuksen tai vastaavat opinnot työn alla. 

Henkilöstökoulutuksissa painotettiin edelleen it-taitoja: sosiaalinen media (Twitter, Facebook 
ja Instragram) sekä Microsoft O365-ohjelmistoihin liittyvä kertauskoulutus. Henkilöstöä 
osallistui m/s SOSTE -koulutustapahtumaan. Lisäksi järjestettiin yleisavusteiseen toimintaan 
liittyen STEA-avusteinen tvs-arviointikoulutus työpajoina. 

 

Missä onnistuttiin ja missä on kehittämisen varaa? 

Toimintavuoden selkeisiin onnistumisiin kuuluu työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen 
ja vuosikellon laatiminen. Lisäksi erittäin positiivista oli se, että sairauspoissaolojen 
väheneminen jatkui edelleen. Myös henkilöstökoulutukset jatkuivat suunnitelman mukaisesti 
ja niitä laajennettiin erityisesti sosiaalisen median alueelle. Tulevina vuosina tulee entisestään 
tehostaa varhaisen tuen mallin käyttöä esimiestyössä. Myös työntekijöiden 
perehdytyskäytäntöihin tulee panostaa. Työhyvinvointikyselyn perusteella voidaan todeta, 
että parannettavaa on työilmapiirin parantamisessa, vuorovaikutuksen tehostamisessa ja 
työntekijöiden yhdenvertaisessa kohtelussa. Liitossa tulee laatia myös ikäohjelma.  

OIKEUS- JA SOSIAALINEUVONTA 

Oikeusneuvonta 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät  

Osaamisen kehittäminen 2014 2015 2016 2017 2018

Koulutuspäivät 45,0 72,0 143,0 170,0 208,0

Liiton kehittämispäivät 82,0 176,0 180,0 148,0 126,0

7½ t päivää / työntekijä 2,9 6,0 7,8 7,9 7,9
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Oikeusneuvonnan tarkoituksena on vaikuttaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien 
asemaan ja oikeuksiin sekä kohteluun lakisääteisten oikeuksien, palveluiden ja etuuksien 
turvaamiseksi. Kohderyhmä lakisääteisten palvelujen ulkopuolelle jääneet, 
väliinputoamistilanteissa olevat, syrjäytymisvaarassa olevat ja hoitoon ja palveluihin 
tyytymättömät, huonoa kohtelua kokeneet mielenterveyskuntoutujat ja -potilaat 
lähipiireineen sekä psykiatriset potilaat. Oikeusneuvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä 
palvelujen väliinputoamistilanteita ja syrjäytymistä ja tukea asiakkaiden omatoimisuutta ja 
itsenäistä selviytymistä sekä osallisuutta. Yksilötasolla tämä tarkoittaa muun muassa 
yhdenvertaisuuden ja muiden perusoikeuksien turvaamista, kuntoutujille tiedon antamista 
heidän oikeuksistaan sekä väliinputoamistilanteiden ja syrjäytymisen ehkäisyä. Yhteisötasolla 
oikeusneuvontaan kuuluu esimerkiksi soveltamiskäytäntöihin vaikuttaminen, asiakkaiden 
osallisuuden vahvistaminen ja myös jäsenyhdistysten tukeminen edunvalvonnassa. 
Yhteiskunnallisella tasolla oikeusneuvonnassa olennaista on muun muassa 
yhdenvertasuuteen, stigmaan ja asenteisiin vaikuttaminen. 

 

 Toiminnan sisältö  

Toiminta koostuu neljästä peruspilarista. Näistä ensimmäinen on niin sanottu perinteinen 
oikeusneuvonta, joka sisältää neuvontaa, ohjausta ja tiedottamista. Toinen ydinalue on 
edunvalvonta, siihen kuuluu lainsäädännön ja sen valmistelu ja seuraaminen, siihen 
vaikuttaminen, soveltamiskäytäntöihin ja työtapoihin sekä menettelyihin vaikuttaminen ja 
oikeuksien valvonta. Kolmas tehtäväkokonaisuus on koulutukset, luennot, lausunnot, erilaiset 
kirjoitukset ja konsultoinnit. Lisäksi vielä oikeusneuvonnassa ylläpidetään tiiviitä 
yhteistyöverkostoja. Seuraavassa on tilastoitu toimintavuoden tehtäviä: 

  

 

 liittovaltuuston kannanotot   2 kpl 

 lausuntopyynnöt 2018 10 pyynnöt  7 kpl 

 seminaariluennot 11 kpl  1.550 osallistujaa 

 muut koulutukset 19 kpl  1.100 osallistujaa 
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 kirjoitukset/artikkelit 10 kpl 

 järjestöpäivät 63 yhdistystä                           
109 osallistujaa 

 jäsenyhdistysten tietosuojakoulutus 40 yhdistystä 59 osallistujaa 

 muut yhdistyskäynnit  11 yhdistystä  85 osallistujaa 

 valtuustoseminaarit  2 kpl       65 osallistujaa
   

yhteydenotot/ puh ja sähköpostiasiakkaat  1.050 yht. otot 

Työryhmät 

STM asiakas ja potilaslakia valmisteleva työryhmä 7 

SOSTE POTKA    5 

SOSTE NYRCCI    6 

kuulemistilaisuudet    4 

ihmisoikeustoimijat     5 

yhdenvertaisuusneuvottelukunta   2 

Osallistunut myös vammaisfoorumin vaikuttamisverkoston toimintaan. 

 

Sosiaalineuvonta 

Toiminta 
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Sosiaalineuvojan työ on painottunut erityisesti yksilölliseen edunvalvontaan. Toimintavuonna 
sosiaalineuvonnassa oli yhteydenottoja yhteensä 513 henkilöltä. Näistä puhelimitse tapahtui 
suurin osa eli 472. Asiakastapaamisia oli 19 ja muut yhteydenotot tapahtuivat sähköpostin tai 
chatin välityksellä. Yhdenottajista 65 prosenttia oli kuntoutujia. Loput omaisia tai 
mielenterveyden ongelmia kokevien kanssa työskenteleviä ihmisiä. 

Sosiaalineuvoja piti toimintavuonna 17 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 262 henkilöä. 
Koulutukset koskivat taloudenhallintaa ja sosiaaliturva-asioita. Ne järjestettiin pääasiassa 
jäsenyhdistysten ja muiden yhdistysten kanssa. Sosiaalineuvonta osallistui kiinteästi 
tekemään liiton lausuntoja ja kannanottoja. Sosiaalineuvonta toimi myös seitsemässä eri 
verkostossa ja otti osaa sekä kehitti liiton sisäistä toimintaa. 

  

Tulokset ja vaikutukset (sekä oikeus- että sosiaalineuvonta) 

Tavoitteet toteutuivat pääosin. Juridisen neuvonnan suureen kysyntään ei ole aina pystytty 
vastaamaan, eikä myöskään kaikkiin koulutuspyyntöihin. 
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SOPEUTUMISVALMENNUS 

 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Sopeutumisvalmennustoiminnan tarkoituksena on ollut vahvistaa pitkään jatkuneiden 
mielenterveysongelmien vuoksi työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden sekä heidän 
läheistensä toiveikkuutta, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja 
toimijuutta kuntoutumista tukevalla ryhmämuotoisella toiminnalla. 

Toiminnan päätavoitteena on ollut vahvistaa pitkään jatkuneiden mielenterveysongelmien 
vuoksi työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden sekä heidän läheistensä kokonaisvaltaista 
hyvinvointia lisäämällä heidän toiveikkuutta, osallisuutta ja toimijuutta.  

Lisäksi toiminnan kehittämiseen liittyvinä alatavoitteina on ollut: 

• Vahvistaa mielenterveyskuntoutujille kohdennetun kurssitoiminnan tulosten ja vaikutusten 
linkittymistä osallistujien arkeen ja toimintaympäristöön. Tähän on pyritty vahvistamalla 
alueellista kurssitoimintaa sekä verkostoitumista. 
 

• Uusien asiakasryhmien tavoittaminen, kehittämällä kurssimuotoja ja menetelmiä sekä 
lisäämällä toiminnan näkyvyyttä.  

Toiminnan kohderyhmänä ovat olleet työikäiset, psyykkisistä syistä työelämän ulkopuolella 
olevat sekä yli 65-vuotiaat pitkäaikaisista psyykkisistä ongelmista kärsivät henkilöt, jotka 
jäävät muiden toimijoiden, kuten julkisen sektorin, yksityisten palveluntuottajien tai Kelan 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoiminnan ulkopuolelle. Mielenterveysongelmia 
kohdanneisiin pariskuntiin ja perheisiin kohdennetun toiminnan kohderyhmänä ovat 
pariskunnat tai lapsiperheet, joista vähintään toinen vanhemmista tai puolisosta on pitkään 
jatkuneiden mielenterveysongelmien vuoksi työelämän ulkopuolella. 

Lisäksi toiminnan toissijaisena kohderyhmänä ovat olleet mielenterveysalan ammattilaiset, 
jotka ovat tärkeä sidosryhmä erityisesti asiakasohjauksen näkökulmasta. 
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Toiminnan sisältö 

Toimintavuonna toteutettiin 41 ryhmämuotoista kuntoutumista tukevaa 
sopeutumisvalmennuskurssijaksoa (3–10 päivää), joista viisi oli alkanut vuoden 2017 puolella 
ja ne jatkuivat vuodelle 2018. Kurssien pituudet vaihtelivat Toivon työpajojen kolmesta 
kurssipäivästä Suuret unelmat – pienet askeleet -kurssien kymmeneen päivään. Lisäksi 
toteutettiin yhteistyökursseja muiden vamma- ja potilasjärjestöjen (Diabetesliitto, Neuroliitto, 
Epilepsialiitto) kanssa sekä kursseja pariskunnille ja perheille (kts. alla oleva taulukko). 
Toimintavuoden aikana kehitettiin ja pilotoitiin yhdessä kokemuskehittäjäryhmän kanssa 
verkkokurssi Onko tässä pimeydessä valoa? 

Uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi on kehitetty yhteiskehittämistä hyödyntäen täysin uusi 
verkkokurssi, joka pilotoitiin loppuvuodesta. Kurssitarjonnan selkeyttämiseksi ja 
jäsentämiseksi on toimintavuonna toteutettu kuusi pilottikurssia yhteystyössä ak12 toiminnon 
kanssa. Näillä on pyritty jäsentämään kurssien sisältöä, kokeilemaan uusia menetelmiä sekä 
toiminnan toteuttamismuotoja. Toimintavuoden aikana kurssit on myös nimetty uudelleen. 
Pidempien kurssien prosessinomaisuutta on pyritty kehittämään kokeilemalla kurssijaksojen 
välissä välityöskentelyä ja prosessin kannattelua WhatsAppin avulla.  

Kurssien kehittämisen ja toteuttamisen lisäksi sopeutumisvalmennustoiminto on järjestänyt 
kaksi ensitietopäivää, ollut toteuttamassa kaksi Vertti-ryhmää sekä Luonto voimavarana- 
työpajaa liiton kulttuuri- ja liikuntapäivillä. Näissä tapahtumissa on kohdattu 42 
kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Lisäksi on oltu mukana toteuttamassa 
kokemusasiantuntijakoulutusta sekä alueellisia miniseminaareja yhteistyössä ak12- toiminnon 
kanssa. Sopeutumisvalmennuksen työntekijöitä on ollut myös mukana kahdessa vuonna 2018 
käynnistyneessä sopeutumisvalmennuksen kehittämishankkeessa: Diabetesliiton 
koordinoimassa Amos-hankkeessa sekä Invalidiliiton koordinoimassa Etäsope-hankkeessa. 
Olemme myös verkostoituneet sopeutumisvalmennuksen keskeisiin kehittämistyöryhmiin ja 
verkostoihin. Kehittämiskoordinaattori on ollut mukana avokuntoutusverkoston 
puheenjohtajistossa. Kuntoutuspäällikkö on osallistunut kutsuttuna STEA:n 
sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmään sekä järjestöjen yhteiseen SOPE-
verkostoon. 
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 KPL OSALLISTUJAT 

 v.2018 kurssi 
alkanut 
v.2017 

v.2018 kurssi 
alkanut 
v.2017 

KAIKKI KURSSIT 36 5 415 71 

Avokurssit 27 2 277 36 

Toivon työpaja 17  178  

Suuret unelmat-pienet 
askeleet 2018 

3  33  

Keinoja omaan 
kuntoutumiseen jatko-osat 
2017-2018 

 2  20 

Pari- ja perhekurssit 4  41  16 

Keinoja omaan hyvinvointiin 
yhteistyökurssit 
(Epilepsialiitto,Neuroliitto, 
MTKL) 

2  18  
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Diabetes- ja mieli 1  7  

Yöpyvät kurssit 8 3 117 35 

Suuret unelmat-pienet 
askeleet 2018  

3  38  

Suuret unelmat-pienet 
askeleet 2018-2019 

2  20  

Keinoja omaan 
kuntoutumiseen jatko-osat 
2017-2018 

 3  35 

Syventävä kurssi 1  13  

Pari ja perhekurssit 2  46  

Verkkokurssit 1  21  

Onko tässä pimeydessä 
valoa? 

1  21  

MUUT TAPAHTUMAT Kpl Osallistujat 

Luonto voimavarana- 
työpaja kulttuuripäivillä 

1 5 

Ensitietopäivä 2 25 
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Alueseminaarit   

Verttiryhmä 2 12 

Kokemusasiantuntijakoulutus 1  

HANKKEET 

Amos 2018-2020 
(Diabetesliitto) 

  

Etäsope 2018-2020 
(Invalidiliitto) 

  

 

Vuonna 2018 yhteistyökumppaneina mukana kurssien toteuttamisessa oli 15 Mielenterveyden 
keskusliiton jäsenyhdistystä. Paikallisyhdistyksistä on myös ohjattu asiakkaita aktiivisesti 
hakemaan kursseille. Lisäksi kurssien toteuttamisessa on tehty toiminnallista yhteistyötä 
valtakunnallisten potilasjärjestöjen, alueellisten muiden järjestötaustaisten toimijoiden sekä 
julkishallinnon organisaatioiden kanssa. 

Sopeutumisvalmennustoiminnasta on oltu mukana kahdessa vuonna 2018 käynnistyneessä 
sopeutumisvalmennuksen kehittämishankkeessa: Diabetesliiton koordinoimassa Amos- 
hankkeessa sekä Invalidiliiton koordinoimassa Etäsope-hankkeessa.  

 

Tulokset ja vaikutukset 

Päätavoitteen edistämiseksi järjestettiin 41 ryhmämuotoista kuntoutumista tukevaa 
sopeutumisvalmennuskurssijaksoa (3–10pv). Näistä kurssijaksoista viisi oli alkanut vuoden 
2017 puolella ja ne jatkuivat vuodelle 2018. Kurssipäiviä on toimintavuoden aikana 
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toteutunut 215 (avo 148/int 67) ja lisäksi noin kuukauden mittainen verkkokurssi, jossa ei 
varsinaisia kurssipäiviä ole eroteltuna.  

Kurssipäivien toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuun oli 87 prosenttia. Joitakin kursseja 
jouduttiin vähäisen hakijamäärän takia perumaan. 

Osallistujia kursseilla oli yhteensä 486 henkilöä (joista 71 osallistujaa vuonna 2017 alkaneilta 
kursseilta, jotka jatkuneet toimintavuonna 2018). Osallistujista miehiä oli 32 prosenttia ja 
naisia 68 prosenttia (2017 m44 % ja n56 %). Hakijoita kursseille oli 463 (2017 528). 
Asiakasmäärätavoitteesta toteutui 93 prosenttia (486/520). 

Kursseja on järjestetty tarpeen mukaan eri muodoissa sekä kohderyhmän eri segmenteille 
(nuorille aikuisille, ikääntyneille mielenterveyskuntoutujille, työikäisille, pariskunnille- ja 
perheille sekä somaattisista sairauksista kuntoutuville). Kurssitarjontaa on ollut sekä 
valtakunnallisesti että alueellisesti. Kursseja järjestettiin maantieteellisesti melko tasaisesti 
ympäri maata. Alueellista avomuotoista kurssitoimintaa on järjestetty Etelä-Suomessa viisi, 
Länsi-Suomessa viisi, Itä-Suomessa kuusi, Keski-Suomessa kuusi, Pohjois-Suomessa 
yhdeksän. Valtakunnallisia yöpyviä kursseja on järjestetty Länsi-Suomessa viisi, Keski-
Suomessa kolme, Itä-Suomessa kolme ja Pohjois-Suomessa yksi. Kursseilla on ollut myös 
toiminnallisia painotuksia, esimerkiksi luonto ja liikunta. 

Kurssitoiminnan vaikutuksina osallistujien toiveikkuus on lisääntynyt, itsetuntemus ja 
itseluottamus kasvanut ja he tunnistavat kurssin jälkeen omat tarpeensa paremmin ja saavat 
toipumisensa kannalta hyödyllistä tietoa, muun muassa kuntoutumisesta, toipumisesta ja 
palvelutarjonnasta, toimintamahdollisuuksista sekä vertaistukea. Myönteinen kokemus itsestä 
ryhmän jäsenenä saattaa kantaa osallistujan arjessa siten, että ihminen alkaa hiljalleen 
kantaa vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Ryhmässä vuorovaikutustaidot kehittyvät ja 
sosiaalinen kanssakäyminen omassa arjessa helpottuu. Osallistujat ovat saavat eväitä arjen 
hyvinvointia edistäviin asioihin ja he oppivat asettamaan itselle tärkeitä tavoitteita ja 
toimimaan niiden suuntaisesti. Kurssin jälkeen osallistujat tunnistavat omia voimavarojaan 
paremmin, osaavat hyödyntää omia vahvuuksiaan arjessa ja luottavat omiin kykyihinsä ja 
valintoihinsa.  

Toiminnan kehittämistavoitteiden (alatavoitteiden) edistämiseksi kurssitarjonnan painotusta 
on käännetty edelleen avopainotteisemmaksi. Kaikista kurssipäivistä avomuotoisia on ollut 69 
prosenttia. Internaattikursseja on pyritty kohdentamaan erityisesti niille asiakkaille, joiden 
arvioidaan siitä eniten hyötyvän tai se on ainoa mahdollinen osallistumisen muoto 
(esimerkiksi haja-asutusalueilla asuvat henkilöt, joiden elämäntilanne ei mahdollista 
avomuotoiseen toimintaan osallistumista). Avomuotoisen toiminnan kautta on tuettu myös 
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osallistujien lähiverkostoja tekemällä tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 
Verkkokurssin myötä on tavoitettu sellaisia osallistujia, joille muut toimintamuodot eivät ole 
soveltuvia. Sisältöjen kehittämisen tueksi on kehitetty yhteiskehittämisen toimintatapaa 
verkkokurssin kehittämisen ja pilotoinnin yhteydessä. Tätä tarvelähtöistä kehittämisen 
toimintamallia laajennetaan tulevaisuudessa muihinkin teemoihin ja kurssien kehittämiseen. 

Toiminnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiseksi kurssirakenteen murrosvaiheessa on 
keskitytty tehostamaan viestintää ja systematisoimaan markkinointia sekä vaikuttamaan eri 
verkostoissa. Markkinointimateriaalit on päivitetty. Toimintavuoden aikana olemme olleet 
mukana kolmella yhteistyössä KOUKE-tiimin kanssa järjestetyllä alueellisella miniseminaarilla 
(Sodankylä, Joensuu, Oulu). Miniseminaareilla on pyritty lisäämään 
sopeutumisvalmennustoiminnan näkyvyyttä. Käännettäessä toiminnan painopistettä 
alueelliseen avomuotiseen toimintaan on havaittu, että markkinointiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota tunnettuuden lisäämiseksi ja potentiaalisten osallistujien tavoittamiseksi.  

Toimintavuoden aikana on selkeytetty kurssitarjontaa, kurssien sisältöjä sekä kohdentamista, 
mutta tämä työ on vielä kesken. Kurssisisältöjen kehittämistyötä on tehty 
yhteistoiminnallisesti ak12-toiminnan kanssa. Vuonna 2018 pilotoitiin kuusi erimuotoista 
kurssia yhteistoiminnallisesti. Pilottien jälkeen sisältöjä on täsmennetty ja yhdenmukaistettu 
ja kurssit on nimetty uudelleen, jotta ne puhuttelisivat potentiaalisia osallistujia.  

Nuorten aikuisten tavoittamiseksi pilotoitiin yhdessä asiakkaiden kanssa kehitettyä kurssia. 
Kokeilusta havaittiin, että sopeutumisvalmennus menetelmänä vaikuttaisi sopivan paremmin 
mielenterveyskuntoutujille, joiden sairastumisesta on jo kulunut hieman pidempi aika ja 
osallistuja on jo jonkin verran työskennellyt oman toipumisensa edistämiseksi. Jatkossa 
huomioimme tämän kohdentamalla nuorille aikuisille suunnattua toimintaa erityisesti 30–40v. 
mielenterveyskuntoutujille sekä lisäämällä yhteistyötä nuorten aikuisten parissa toimivien 
tahojen kanssa. 

Toimintavuoden aikana on suunniteltu mahdollisimman matalan kynnyksen toimintamuoto 
(”Pop-up-sope”), joka houkuttelisi sellaisia asiakkaita kohderyhmästä, jotka eivät vielä ole 
rohjenneet tai motivoituneet hakeutumaan kurssille. Pop-up-tapahtumia tullaan pilotoimaan 
vuonna 2019. Pidempien kurssien prosessinomaisuutta on pyritty kehittämään muun muassa 
kokeilemalla kurssijaksojen välissä välityöskentelyä ja prosessin kannattelua WhatsAppin 
avulla. Tulevaisuudessa välityöskentelyssä pystytään hyödyntämään verkkokurssialustaa.   
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Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää? 

Toimintavuonna kehitettiin täysin uusi kurssimuoto ja päivitettiin muiden kurssien sisältöä. 
Onnistuttiin toteuttamaan määrällisesti hyvä määrä kursseja, joilla osallistujat kokevat 
saavansa kurssilta apua ja tukea ja palaute on hyvää. On myös onnistuttu kääntämään 
kurssitarjonnan painotusta osallistujien lähiympäristössä toteuttaviin kursseihin.  

Kurssien hakijamäärä oli edellisvuotta pienempi, osallistujamäärä kuitenkin riittävällä tasolla. 
Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota markkinoinnin kohdentamisessa, kurssien 
kohdentamisessa (niin alueellisesti kuin kohderyhmän sisälläkin) sekä pohtia kurssisisältöjä. 
Asiakkaiden tarvetta tulee kartoittaa laajasti ja hyödyntää kehittämistyön pohjana yhdessä 
kursseilta kerättävän seurantatiedon kanssa. Verkkokurssitoimintaa kehitetään edelleen ja se 
vakiintuu osaksi kurssitarjontaa. Verkkoalustaa voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden 
kurssien tukena. 

Jatkossa on tärkeää kiinnittää huomiota myös verkostoitumiseen mielenterveyssektorin 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kartoittaa strategisesti tärkeitä yhteistyökumppaneita. 
Omassa toiminnassa tehtyjen havaintojen sekä sidosryhmiltä saamamme palautteen 
perusteella tarvitaan vielä matalamman kynnyksen toimintamuoto täydentämään nykyistä 
palveluntarjontaa. Tähän tarpeeseen vastataan ensi vuonna muun muassa juurruttamalla 
kehitetty verkkokurssi osaksi toimintaa sekä kokeilemalla kertaluonteisia pop-up-tapahtumia. 

Vuonna 2019 suunnitellaan rakenne yhteiskehittämiselle, toteutetaan kaksi 
yhteiskehittämistyöpajaa ja tehdään tarveanalyysin pohjaksi kysely potentiaalisille asiakkaille, 
kokemusasiantuntijoille ja muille sidosryhmille.  
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VALTAKUNNALLINEN MIELENTERVEYSNEUVONTA 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Neuvontatyön keinoin vahvistetaan mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä 
toiveikkuutta, osallisuutta, toimijuutta, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä selviytymistä sekä 
lisätään heidän tietoisuuttaan oikeuksista, palveluista ja etuuksista. Samoin lisätään sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuutta mielenterveyteen liittyvistä 
asioista. Toiminta on järjestöpohjaista, riippumatonta ja kuntien lakisääteisiä palveluja 
täydentävää valtakunnallista mielenterveysneuvontaa. Toiminnalla on kolme päätavoitetta: 

1. Kuntoutujien, heidän omaistensa ja läheistensä toiveikkuus, osallisuus, toimijuus, oman 
elämän asiantuntijuus: itsemääräämisoikeus ja itsenäinen selviytyminen vahvistuvat, heidän 
tietoisuutensa mielenterveyteen liittyvistä asioista lisääntyy, ja he ohjautuvat 
tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.  

2. Sote-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ja ymmärrys mielenterveyteen 
liittyvistä asioista, asiakkaiden haasteista ja tuen tarpeista lisääntyy, ja he saavat koulutusta, 
tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä uusia näkökulmia ja keinoja asiakaslähtöiseen 
mielenterveystyöhön.  

3. Tuottaa ja levittää tietoa neuvonnan asiakastyössä havaituista epäkohdista 
palvelujärjestelmässä, edunvalvonta- ja vaikuttamistyön tueksi.  

Valtakunnallisen mielenterveysneuvonnan kohderyhmänä ovat olleet ensisijaisesti ne 
mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat, joilla on ongelmia hoidon, kuntoutuksen, palvelujen ja 
etuuksien saamisessa ja jotka pahimmillaan ovat palvelujen väliinputoajia tai eivät lainkaan 
hoidon ja palvelujen piirissä tai kenenkään viranomaisen tai palvelusektorin vastuulla.  

Toisena kohderyhmänä ovat olleet mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien läheiset ja 
omaiset, jotka ottavat yhteyttä joko mielenterveyskuntoutujan asioissa tai omassa asiassaan.  

Kolmantena kohderyhmänä ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja alan 
opiskelijat. 

Kuntoutujia arvioidaan tavoitettavan noin 5 900, läheisiä noin 900 ja sote-alan ammattilaisia 
sekä opiskelijoita noin 2200, yhteensä 9100 henkilöä. 
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Toiminnan sisältö 

Valtakunnallisen mielenterveysneuvonnan tukea, neuvontaa, ohjausta ja koulutusta on 
tarjottu eri kanavien/toimintamuotojen avulla: 

1. Matalan kynnyksen valtakunnallinen mielenterveysneuvonta (etäneuvonta) on pitänyt 
sisällään valtakunnallisen neuvontapuhelimen (arkisin klo 9–14, ke 9–16), 
mielenterveysneuvonnan Pomppu-chatin sekä ajasta ja paikasta riippumattoman 
etäneuvonnan liiton nettisivuilla. 

2. Valtakunnallinen vertaisneuvonta on toteutunut valtakunnallisella, soittajilleen 
maksuttomalla vertaistukipuhelimella, ma–pe klo 10–15. Vertaistukipuhelimessa vastaajina 
ovat koulutetut kokemusasiantuntijat, joilla on omakohtaista kokemusta sairastumisesta ja 
kuntoutumisesta sekä palvelujärjestelmästä. 

3. Matalan kynnyksen kohtaava asiakastyö on pitänyt sisällään sekä käyntipisteissä 
tapahtuvat kohtaamiset että jalkautuvan mielenterveys- ja vertaisneuvonnan. Jalkautuvaa 
mielenterveys- ja vertaisneuvontaa on laajennettu kaikkien toiminta-alueiden 
lähiympäristössä. 

4. Tapahtumat ja koulutukset 

Toimintavuoden aikana on yksilöasiakastyössä ollut 6 749 asiakastapahtumaa, joista 86 
prosenttia asiakkaana on ollut mielenterveyden ongelmia itse kokenut henkilö, 7 prosenttia 
läheiset ja 7 prosenttia sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset tai opiskelijat. 

Valtakunnalliset työmuodot (yhteensä 4 820 asiakastapahtumaa) 

• Neuvontapuhelut 1372kpl 
• Vertaistukipuhelut 2745kpl 
• Chat-keskustelut 273 kpl 

• Sähköposti- ja Facebook-neuvonta 430 

Alueelliset/paikalliset työmuodot: 

• Kasvokkainen kohtaaminen toimipisteessä 246kpl 
• Jalkautuva työ 1683 
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Ryhmien, koulutusten, tapahtumien myötä on ollut 4679 asiakastapahtumaa ja 
tapahtumia on järjestetty 96. 

Ryhmät 21kpl 
Koulutukset 52kpl 
Muut tapahtumat 23kpl 
Toimintavuoden aikana yhteensä 11 428 asiakastapahtumaa. 

 

Tulokset ja vaikutukset 

Toimintavuoden aikana on ollut yhteensä yli 11 000 asiakastapahtumaa, eli 
asiakastapahtumia on ollut aiottua enemmän. Yksilöasiakkaista 86 prosenttia on ollut 
mielenterveyden ongelmia itse kokeneita henkilöitä. Lisäksi on kohdattu vähäisemmässä 
määrin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Toiminnan painopiste on siirtynyt 
kohti valtakunnallista tarjontaa chat-palvelun vakiinnuttua.  

Valtakunnallisen mielenterveysneuvonnan asiakkaat ovat pääosin saaneet tarvitsemansa 
neuvon, tiedon, tuen ja avun, mitä ovat hakeneet.  He ovat tulleet tietoisemmiksi omista 
oikeuksistaan ja saaneet välineitä ja tukea omatoimiseen selviytymiseen, itsenäiseen 
toimimiseen ja oman osallisuuden vahvistamiseen.  Neuvonnan ja ohjauksen avulla 
asiakkaiden tieto palveluista ja etuuksista lisääntyy. 68 prosenttia koki saaneensa 
kohtaamisessa tarvitsemansa tiedon, tämän lisäksi 24 prosenttia koki saaneensa itselleen 
myös muuta tarpeellista tietoa.  

84 prosenttia asiakkaista koki oman toimijuutensa vahvistumista, 60 prosenttia asiakkaista on 
kokenut, että olo helpottui kohtaamisen aikana ja lisäksi 24 prosentilla itsenäinen asioiden 
hoitaminen ja suunnitelma myös tulevaisuuden osalta vahvistui. 41 prosenttia asiakkaista 
koki tai löysi elämään kuulumisen tunnetta ja osallisuutta, tämän lisäksi suunnitteli 
kiinnittyvänsä uuteen toimintaan / yhteisöön / palveluun. 

Palvelujärjestelmän näkökulmasta ohjaus- ja neuvontatyö auttaa asiakasta pääsemään 
takaisin sote-palvelujen piiriin tai löytämään ja hyödyntämään hänelle sopivia 
mahdollisuuksia. Erityisen tuen tarpeessa olevan ihmisen mahdollisesti jopa kriisiytynyt 
elämänvaihe voidaan saada laukeamaan. 
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Koulutusten kautta yleinen tietoisuus mielenterveyteen liittyvissä asioissa on kasvanut. 
Koulutuksin on vaikutettu yleiseen asenteeseen mielenterveyden asioita ja psyykkisiä 
sairauksia kohtaan. Kuntoutujien, potilaiden ja heidän läheistensä sekä eri ammattilaisten 
tietoisuus mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden asemasta ja oikeuksista on kasvanut 
(kokemuspuheenvuorojen lisäksi koulutusta vammaisetuuksiin, sairauden aiheuttaman haitan 
kuvaamiseen, kohtaamiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen, kuntoutuspsykoterapiaan, 
hyvinvoinnin eri aiheisiin, toimintakyvyn tunnistamiseen liittyen). 

 

Miten jäsenyhdistykset olivat mukana ja mitä muita yhteistyökumppaneita oli 
mukana? 

Jalkautuvaa työtä tehty 17 jalkautuvan neuvonnan pysyvässä pisteessä (jäsenyhdistykset, 
Klubitalot, kirjastot ja yhteispalvelupisteet). Sote-alan ammattikorkeakouluihin sekä toisen 
asteen oppilaitoksiin on viety kokemuspuheenvuoroja 

Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää? 

Onnistumisia: 

• Verkkoauttamisen keinot laajentuneet ja  

• Jalkautuva työ vakiintunut alueelliseksi toimintamuodoksi 

Kehitettävää: 

• Vaikuttamis- ja edunvalvontatyössä hyödynnettävän tiedon koostaminen 
• Oman toiminnan näkyvyyden parantaminen 

• Palvelutarpeen ennakointi mahdolliseen sote-maakuntauudistukseen liittyen 
• Osaamisen kehittäminen suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön (digitaalisuus, 

palvelurakenne, sote- ja muut lainsäädäntöuudistukset) 
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KOULUTUS- JA KEHITTÄMISYKSIKKÖ (KOUKE) 

 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Koulutus- ja kehittämiskeskuksen toiminnan tarkoitus on mielenterveysongelmia kokevien 
ihmisten syrjäytymisen ehkäisy koulutusten ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Keskeisenä 
tavoitteena on tehdä Mielenterveyden keskusliiton koulutus- ja kurssitoimintaa 
näkyvämmäksi, selkeyttää ja tuotteistaa palvelutarjotinta ja samalla osallistua koko 
Mielenterveyden keskusliiton brändiuudistuksen jalkauttamiseen. Tavoitteena toimintavuonna 
oli myös erityisesti kehittää sähköisiä alustoja ja palveluita sekä lisätä näin palveluiden 
saatavuutta. Lisäksi toiminnassa pyrittiin myös lisäämään koulutustoiminnan maantieteellistä 
kattavuutta. 

Tavoitteena vuonna 2018 oli täydentää ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoa 
mielenterveysasioissa järjestölähtöisillä, kokemustietoon pohjaavilla ryhmämuotoisen 
voimavaravalmennuksen menetelmillä ja työvälineillä sekä toipumiseen tähtäävillä 
näkökulmilla.  Jäsenyhdistysten kohdalla tavoitteena oli lisätä yhteistyötä jäsenyhdistysten 
kanssa ja tavoittaa koulutustoiminnallamme paremmin jäsenyhdistyksiä. Vertaisten ja 
kokemusasiantuntijoiden osalta tavoitteena oli tukea jäsenyhdistysten vertais- ja 
kokemusasiantuntijatoimintaa järjestämällä koulutusta ja tapahtumia vertaisille ja 
kokemusasiantuntijoille. Lisäksi toimintavuonna haluttiin osallistua koulutusten keinoin 
yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimia verkostoissa. 

 

Toiminnan sisältö 

Toimintavuonna tuotteistettiin Mielenterveyden keskusliiton kurssi- ja koulutustarjotinta ja 
tuotettiin Uusi alku-kurssiopas, jolla lisätiin toiminnan näkyvyyttä sekä jäsenyhdistyksille että 
ulospäin.  

Vuoden 2018 mittavimpia projekteja oli uuden verkkopalvelun rakentaminen. Palvelu 
mahdollistaa muun muassa toiminnan ja koulutusten näkyvyyden, jäsenyhdistysten 
näkyvyyden ja kokemustiedon esiin nostamisen uudella tavalla. Nämä sisällöt olivat erityisesti 
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KOUKEn vastuualueina uudistuksessa. Verkkopalveluun tuotettiin myös digitarinoita, 
esimerkiksi videoita ja podcasteja. 

Toimintavuonna otettiin käyttöön Väestöliiton Hyvä kysymys.fi-verkkokurssialustan, 
tavoitteena aloittaa verkkokurssitoiminta. Koulutussuunnittelussa ja koulutusten 
toteutuksessa huomioitiin hyvin niiden tasainen maantieteellinen jakautuminen ympäri 
Suomen. 

Niin sanotulle suurelle yleisölle järjestettiin toimintavuonna avoimia sote-seminaareja, 
alueellisia ”Diagnoosien sekamelskasta toivon tukemiseen”-seminaareja ja Hyvinvoinnin 
iltakoulu-yleisöluentoja. Ammattilaisia, jäsenyhdistysten työtekijöitä ja opiskelijoita tavoitettiin 
seminaareissa sekä kaksipäiväisissä Toivo ammattilaisen työvälineenä-koulutuksissa. 

Sinustako vertaisohjaaja? ja Sinustako kokemusasiantuntija? -koulutukset olivat 
jäsenyhdistysten vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Veturi-päivät eli vertaisohjaajien ja 
kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutus- ja virkistäytymispäivät puolestaan tavoittivat 
sekä jäsenyhdistysten että Mielenterveyden keskusliiton vertais- ja kokemustoimijoita. Lisäksi 
jalkauduttiin jäsenyhdistyksiin kouluttamaan. 

KOUKE tuotti Ylen (Yle Oppiminen/Abritreenit) kanssa stressiä ja motivaatio-ongelmia 
kokeville lukiolaisille Motivaatiotreenit verkkoon. Kouluttajat pitivät myös luentoja ja 
tietoiskuja useissa yhteistyökumppanien järjestämissä koulutuksissa. 

Ammattilaisille ja opiskelijoille järjestettiin 38 tilaisuutta. Niihin osallistui 650 henkilöä. Suuria 
yleisötilaisuuksia oli kaikkiaan 35 ja niissä 1735 osallistujaa. Tietoiskuja pidettiin 24 ja ne 
tavoittivat 410 kuulijaa. Mielenterveysongelmia itse kokeville ihmisille erityisesti 
jäsenyhdistyksissämme pidettiin 14 tilaisuutta, joihin osallistui 161 henkilöä. Vertais- ja 
kokemusasiantuntijakoulutukset, joita oli yhdeksän, tavoittivat 179 henkilöä. Koko 
koulutustarjonnan kautta tavoitettiin toimintavuonna 3135 ihmistä. Yhteensä pidetttiin 120 
tilaisuutta.  

Jäsenyhdistysten ihmisten osuus koulutuksissa oli 37 prosenttia ja kaikkiaan tavoitettiin 63 eri 
jäsenyhdistystä eli lähes 40 prosenttia. Uusi alku -kurssioppaita jaettiin toimintavuonna 
yhteensä 8 500.  Jäsenyhdistykset olivat yhteistyökumppanina järjestämässä seminaareja 
sekä Hyvinvoinnin iltakouluja, käyttivät seminaareissa puheenvuoroja ja tuottivat niihin 
ohjelmaa. Lisäksi jäsenyhdistyksistä osallistuttiin koulutuksiin, seminaareihin ja luennoille. 
Verkkopalvelu-uudistuksessa jäsenyhdistysten toiminnan näkyväksi tekeminen on tärkeässä 
roolissa. Jäsenyhdistykset osallistuivat yhdistystarinoiden tuottamiseen. Jäsenyhdistysten 
lisäksi KOUKEn keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat: Sininauhaliitto, Yle Oppiminen 
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(Abitreenit), Sote Uusimaa/HUS, Väestöliitto, FinFami, SYLI-keskukset, Muistiyhdistys, 
Aseman Lapset, Ohjaamot, Aspa-säätiö, Vates, HUS psykiatrian poliklinikka, Klubitalot, 
Avokuntoutusverkosto, Nuorten ystävät, Nyyti ry. 

Liittotason toimintavuoden 2018 kärkiteema ”Sote mielessä – mieli sotessa” näkyi KOUKEn 
toiminnassa siten, että järjestettiin kaksi laajaa sote-seminaaria, joissa käsiteltiin ihmisen 
toimintakykyä ja joihin kutsuttiin sote-alan ammattilaisia laajasti. KOUKEn henkilökunta 
osallistui strategian mukaiseen mielen hyvinvointia tukevaan kansalaiskeskusteluun paitsi 
seminaarien, erityisesti yleisölle avoimien Hyvinvoinnin iltakoulujen kautta. Tapahtumissa 
teemoina olivat mm. kehopositiivisuus, motivaatio, häpeä, arjen voimavarat, luovuus, aivojen 
hyvinvointi ja stressi. Tilaisuudet päättyivät kulloinkin osallistujien vilkkaaseen keskusteluun, 
ja teemoja tuotiin esille myös sosiaalisessa mediassa. 

Strategian kohtia ”Jokainen on oikeutettu arvokkuuteen ja osallisuuteen” ja ”Jokainen on 
voimavara yhteiskunnalle” toteutettiin osana KOUKEn ydintoimintaa. Koko liiton toiminnan 
painopistealueisiin eli jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen, kuntoutumista tukevaan 
toimintaan ja vaikuttamistoimintaan osallistuttiin koulutustoiminnalla sekä sähköisiä alustoja 
kehittämällä. Kuntoutujan ja kokemusasiantuntijan ääni (Kolmen asiantuntijan 
painopistealue) olivat tärkeä osa jokaista koulutusta. 

 

Tulokset ja vaikutukset 

Eräs keskeinen tulos oli lähes valmiiksi toteutettu uusi verkkopalvelu, joka mahdollistaa 
uudella tavalla toiminnan näkyvyyden, maantieteellisen tavoittavuuden, kokemustiedon esiin 
nostamisen ja jäsenyhdistysten näkyvyyden.  Tämän vaikutukset näkyvät tulevina 
toimintavuosina. Toinen merkittävä toimintavuoden saavutus oli verkkoalustan käyttöönotto, 
jonka avulla voidaan tuottaa verkkokursseja tulevina vuosina. 

Toimintavuonna luotiin raamit säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ilmestyvälle kurssi- ja 
koulutustoimintaa esittelevälle Uusi Alku-kurssioppaalle. Lisäksi luotiin sekä paperisena että 
sähköisenä ja tuotteistettu koulutustarjotin. Näiden interventioiden mahdollistamana tieto 
kurssitoiminnastamme on strukturoidusti ja säännöllisesti esillä. Näiden oppaiden myötä 
olemme saaneet useita uusia yhteistyöpyyntöjä toisilta järjestötoimijoilta, esimerkiksi Nuorten 
Ystäviltä ja Nyyti ry:ltä. 
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Toivo ammattilaisen työvälineenä-koulutuspaketti ja sen tuotteistaminen oli merkittävä 
saavutus. Sen vaikutuksia seurattiin seurantajärjestelmän avulla; 3–4 kk koulutuksen jälkeen 
ammattilaiset kokivat saaneensa uusia näkökulmia (Likert: 3,97), uutta tietoa (3,77) ja uusia 
työvälineitä (3,69) työhönsä. Lisäksi 3,68 vastasi toiveikkuutensa omaa työtään kohtaan 
kasvaneen. 

Sinustako vertaisohjaaja -koulutukseen osallistujista vertaisryhmän jäsenyhdistykseen oli 3–4 
kuukautta koulutuksen päättymisestä perustanut lähes 30 prosenttia ja lähes 65 prosenttia ei 
ollut vielä mutta se oli suunnitelmissa. 

Alueseminaareihin osallistuttiin kaikkiaan 13 eri maakunnasta. Hyvin uutta tietoa 
Mielenterveyden keskusliitosta ja jäsenyhdistyksistä koki saaneensa 79,6 prosenttia 
vastaajista ja uusia kontakteja 36 prosenttia vastaajista.  

Seminaarien kautta saavutimme entistä tiiviimmän yhteistyön monen jäsenyhdistyksen 
kanssa. Seminaarit palvelevat myös yhteisenä keskustelu- ja verkostoitumisfoorumina alueen 
toimijoille ja jäsenyhdistyksillemme. Alueelliset seminaarit nostivat jäsenyhdistysten mukaan 
heidän näkyvyyttään alueella ja toivat uusia yhteistyöpyyntöjä, esimerkiksi jäsenyhdistyksiltä 
on pyydetty kokemuspuheenvuoroja sairaanhoitopiireihin.  
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JÄSENYHDISTYSTOIMINTA JA JÄSENPALVELUT 

 

Jäsenyhdistystoiminnan tukeminen 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Yhdistyspalvelujen toiminnan tarkoitus on jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen 
koulutusten, ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Liitolla oli toimintavuoden aikana 163 
jäsenyhdistystä. Yhdistykset ovat vertaistuen antajia ja mielenterveystyön matalan 
kynnyksen toiminnan paikallisia edustajia sekä edunvalvojia.  

Toiminnan tavoitteena on tuottaa yhdistystoimintaa tukevia palveluja jäsenyhdistyksille ja 
auttaa yhdistyksiä tuottamaan mahdollisimman monipuolista toimintaa. Kohderyhminä 
toimintavuonna olivat liiton jäsenyhdistykset, niiden työtekijät ja hallitusten jäsenet sekä 
aktiiviset vapaaehtoistoimijat.  

 

Toiminnan sisältö  

Yhdistystoiminnan sisältö voidaan jakaa neljään keskeiseen toiminta-alueeseen. Niiden 
ydinsisältö toimintavuodelta on kuvattu seuraavassa. 

Järjestöpäivät  

Liiton järjestöpäivien tehtävänä oli koota yhteen jäsenyhdistysten luottamushenkilöitä 
ajankohtaisten asioiden ympärille. Tilaisuuksissa esiteltiin erityisesti 
mielenterveysbarometrin ja liiton oman järjestötutkimuksen tuloksia. Lisäksi 
keskeisenä keskustelun aiheena oli sote-uudistus. Liiton sisäisen kehittämisen aiheena 
oli erityisesti liiton uuden brändin kehittäminen. Järjestöpäiviä järjestettiin kolmella eri 
paikkakunnalla ja niihin osallistui 37 prosenttia jäsenyhdistyksistä.  

Seuturyhmät  

Yhdistyskoulutukset, jotka järjestettiin maakunnallisesti seuturyhmittäin, painottuvat 
yhdistysten perustehtäviin. Koulutusten sisällöllisiä teemoja ovat puheenjohtajan 
tehtävät, yhdistysten kokoussisällöt, yhdistysten virallisten asiakirjojen laatiminen ja 
avustusten hakeminen.  Yhdistystoiminnan jatkumisen edellytyksenä ja rahoituksen 
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turvaamiseksi yhdistyksessä on oltava toimiva hallinto ja valta- ja vastuukysymykset 
selvillä.  Seuturyhmiin osallistui 38% jäsenyhdistyksistä. Näiden koulutuspäivien avulla 
pyrittiin myös edistämään yhdistysten välistä yhteistyötä.  

Työntekijäpäivät  

Liiton jäsenyhdistyksissä noin kolmasosalla on rahoitus suoraan STEAlta tai 
yhdistyksillä on omaa palvelutuotantoa.  Näiden yhdistysten palkatuille työntekijöille 
järjestettiin työntekijäpäivät. Niiden erityisinä painopistealueina olivat työntekijöiden 
omaehtoisen verkostoitumisen tukeminen ja eväiden antaminen työhyvinvoinnin 
ylläpitämiseen.   

Tapahtumat  

Toimintavuonna liitto on osallistunut Iloliikkuja-tapahtuman järjestämiseen 
yhteistyössä pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten ja Helsingin kaupungin 
kanssa. Tapahtuman tavoitteena oli alueen mielenterveyskuntoutujien innostaminen 
liikuntaharrastukseen. Toinen merkittävä yhteistyötapahtuma oli Aurora-päivät. 

 

Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää?  

Yhdistyskoulutusten osalta päästiin asetettuun tavoitteeseen, sillä noin puolet 
jäsenyhdistyksistä otti osaa järjestöpäivien, seuturyhmien ja työntekijäpäivien 
koulutustilaisuuksiin. Toiminnan seuranta ja arviointi järjestettiin siten, että koulutusten 
osalta palautetta kerättiin koulutuksissa suullisesti, sähköisesti koulutuksen jälkeen ja 
kouluttajan itsearviointina. Koulutuksessa annettu palaute koski kurssilaisen omaa oppimista 
ja opittujen asioiden siirtämistä osaksi jäsenyhdistysten perustoimintaa. Sähköisesti kerätty 
palaute saatiin Opintokeskus Siviksen palautekyselyn kautta. Seurantatulosten perusteella 
koulutusten sisällöt olivat onnistuneita. Palautteen mukaan koulutusten aikana saatu 
vertaistuki toisilta yhdistyksiltä koettiin myös merkittäväksi. 

Jäsenyhdistysten lukumäärään suhteutettuna yhdistystoiminnassa oli varsin 
niukasti resursseja, jotta yhdistysten tarpeisiin olisi täysipainoisesti pystytty vastaamaan. 
Jäsenyhdistyksistä noin 70 prosenttia toimii pelkästään vapaaehtoisvoimin ja loput saavat 
rahoituksen toimintaansa pääsääntöisesti STEAlta. Huomiomatta rahoituspohjaa, kolme 
yleistä kehittämisteemaa nousee esiin: yhdistystoiminnan perusasioiden laajempi koulutus, 
hyvien yhdistystoiminnan käytäntöjen jakaminen ja levittäminen ja rahoituksen hakemisen 
laajempi tukeminen.  
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Jäsenpalvelut 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Jäsenpalvelut tukevat yhdistyksiä myöntämällä avustuksia, tarjoamalla jäsenrekisterin 
yhdistyksen käyttöön ja auttamalla yhdistystoimijoita niin puhelimitse kuin 
sähköpostilla. Tavoitteena on tuottaa jäsenyhdistyksille yhdistystoimintaa tukevia palveluja 
niin että ne ovat helposti jäsenyhdistysten saavilla. Kohderyhmä oli liiton jäsenyhdistykset.  

 

Toiminnan sisältö   

Yhdistysavustukset  

Yhdistysavustusten myöntäminen (STEAn Ak6-avustus) hakemuksesta yhdistyksille, jotka 
eivät saa suoraan rahoitusta toimintaansa STEAlta. Avustuksia myönnettiin yhdistysten 
vertaistoiminnan eri muotoihin ja pienlaitehankintoihin painottuen älypuhelinten ja 
tietokoneiden hankintaan.  Avustusmuotoja on neljä. 

1. Starttiraha uusille perustetuille yhdistyksille, joka myönnetään jäseneksi 
liittymisen yhteydessä. Starttiraha myönnettiin viidelle yhdistykselle.  

2. Perusavustus, jolla tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien 
mielenterveysyhdistysten toimintaa.  Perusavustusta sai 85 jäsenyhdistystä.  

3. Toiminta-avustus, jolla tuettiin yhdistysten vertaistoimintaa (ryhmät, matkat, 
retket, leirit) ja tietoteknisten laitteiden hankintaa ja koulutusta. Perusavustuksen 
lisäksi toiminta-avustusta sai 78 yhdistystä ja mielenterveysviikon tapahtumiin 
myönnettiin 23 avustusta.  

4. Kehittämisavustus oli tarkoitettu uuden toimintamuodon kehittämiseen ja 
kokeiluun, ja näitä avustuksia sai 8 yhdistystä. 

Yhdistysten palvelupuhelin  

Jäsenyhdistysten toiminnan tueksi jatkettiin yhdistysten palvelupuhelinta maanantaisin kello 
12–16 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa). Palvelun tavoitteena oli lisätä liiton yhdistyspalvelujen 
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tavoitettavuutta sekä parantaa jäsenten sekä jäsenyhdistysten ohjausta ja neuvontaa 
puhelimitse. Puhelimeen tuli yhteensä 56 yhteydenottoa, joista suurin osa koski 
yhdistystoiminnan perusasioita ja täsmennyksiä yhdistysten valta- ja vastuukysymyksistä.   

Kilta- jäsenrekisteri 

Jäsenyhdistyksillä oli mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen Kilta-jäsenrekisteri helpottamaan 
jäsenluetteloiden ja tapahtumien hallintaa. Kilta-rekisterin käyttäjiä oli kolmasosa 
jäsenyhdistyksistä. EU:n tietosuojalainsäädännön uudistus toi uusia tietosuojaa ja 
henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Tietosuojaa ja Kiltaa käsitteleviin tilaisuuksiin 
osallistui 30 prosenttia yhdistyksistä. 

Muu taloudellinen tuki 

Pieni ele -vaalikeräys 

17 vammais- ja terveysjärjestön vaalikeräykseen ilmoittautui presidentinvaalissa 60 

jäsenyhdistystä 66 paikkakunnalla. Puolet kunkin kunnan lipaskeräyksen tuotosta käytetään 

paikallisten yhdistysten toimintaan ja puolet valtakunnalliseen työhön. Syksylle suunnitellut 

maakuntavaalit peruutettiin. 

Keräys tuotti noin 1.3 miljoonaa euroa, josta liiton osuus oli kulujen jälkeen 23 440 euroa. 

Jäsenyhdistysten osuus oli 24 000 euroa ja suurin yksittäisen yhdistyksen tuotto oli 3 600 

euroa. 

EU:n ruoka-apu 

Ruokaviraston (entinen maaseutuvirasto) hallinnoimaa EU:n vähävaraisimmille suunnatun 

elintarvikejakelun piirissä oli 26 jäsenyhdistystä. Elintarvikkeita myönnettiin Mielenterveyden 

keskusliitolle 62 349 kg, josta yhdistykset jakoivat eteenpäin 5 446 ruokakassia yhteensä 

6 240 henkilölle. Aterioiden (annosten) lukumäärä, joihin käytetty EU-elintarvikkeita 

valmistettiin 1 292 ateriaa 357 henkilölle. Elintarvikeapu kohdentui yhteensä 6 597 henkilölle.  
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Opintokeskus Sivis 

 

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja 

tukee järjestökoulutusta. Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.  

 

Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää? 

Merkittävin onnistuminen oli Kilta-rekisterin EU-direktiivin mukainen päivitys. 
Yhdistystoiminnan palvelupuhelimen markkinointia jäsenyhdistyksille on tulevaisuudessa 
tehostettava. Toinen kehittämiskohde on yhdistysavustusten hakumenettelyn 
yksinkertaistaminen hakijoille. Lisäksi yhdistykset kaipaavat kokonaisvaltaisempaa tukea 
yhdistysten hallinnointiin sekä avustusten hakuun liittyviin asioihin. 
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LIIKUNTATOIMINTA 

 

Toiminnon tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Mielenterveyden keskusliiton liikuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä liikuntaa 
mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Tärkeää on, että jäsenet oivaltavat liikunnan 
merkityksen oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja myös omassa 
kuntoutumisessa. Toiminnalla on kaksi päätavoitetta: Liikuntatoiminnan lisääminen 
jäsenyhdistyksissä ja mielenterveyskuntoutujien psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä 
terveyden edistäminen. Keskeisiä kohderyhmiä ovat liiton jäsenyhdistykset ja niiden kautta 
yksittäiset mielenterveyskuntoutujat. 

 

Toiminnan sisältö 

Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestettiin paikallisyhdistyksissä toimiville vertaisohjaajille 
erilaisia koulutuksia. Uusien liikuntavastaavien saamiseksi paikallisyhdistyksiin järjestettiin 
yksi kolme päivän Eväitä yhdistyksen liikuntatoimintaan -koulutus, joissa vertaisohjaajat 
perehtyivät liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen yhdistyksessä. Liikuntavastaavat 
sekä muut ryhmänohjaajat saivat tukea vapaaehtoistyöhönsä alueellisessa ideapäivässä. 
Askeleita arkeen -hankkeessa järjestettiin kolme kävelykoutsikoulutusta. Yhteensä MTKL:n 
järjestämiin liikuntakoulutuksiin osallistui 36 henkilöä 17 eri jäsenyhdistyksestä.  

Liikunnan tietoiskuja ja liikuntavinkki-ideoita kerrottiin ja demonstroitiin MTKL:n järjestämissä 
eri tapahtumissa: järjestöpäivillä, seuturyhmissä, yhdistysten työntekijäpäivillä sekä 
vertaisohjaajille suunnatuissa Veturipäivillä. Mielenterveysmessuilla oli Askeleita arkeen 
hankkeesta kaksi yleisöluentoa. Yhteensä osallistujia tietoiskuissa ja luennoilla oli 419.  

Mestaruusturnaus pelattiin Tampereella 26–27.5.2018. Turnaukseen osallistui 23 joukkuetta. 
Joukkueina oli yhdeksän MTKL:n jäsenyhdistystä sekä kahdeksan muuta mielenterveysalan 
toimijaa. Lajeina turnauksessa oli salibandy ja lentopallo. Yhteistyökumppanina tapahtumassa 
toimi Tampereen Ilveksen salibandy- ja futsaljaostot sekä Rantaperkiön Isku. Pelaajia 
tapahtumassa oli yhteensä 280. Kehataan Kemissä Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät järjestettiin 
24–26.8.2018. Yleisurheilukilpailuihin osallistui 152 osallistujaa, jotka edustivat 30 eri 
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jäsenyhdistystä. Kaiken kaikkiaan tapahtumaan osallistui 334 osallistujaa 33 eri 
jäsenyhdistyksestä.  Tapahtumassa oli myös kaikille avoin 1200 metrin karnevaalikävely, 
jossa nähtiin värikkäitä asuja ja iloisia ilmeitä. Kävelyyn osallistui kaikkiaan 105 osallistujaa. 
Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä yhteistyökumppanina toimi MTKL:n Kemin paikallisyhdistys 
Yhdessä ry, joka oli mukana tapahtuman suunnittelussa alusta lähtien. Kisajärjestelyistä 
Sauvosaaren kentällä vastasi onnistuneesti Veitsiluodon Kisaveikot ry.  

Askeleita arkeen hankkeessa valmistettu paperinen matalan kynnyksen 12 viikon 
kävelykalenteri sai rinnalleen myös mobiilisovelluksen, joka julkaistiin tammikuussa 2018. 
Vuoden 2018 aikana mobiilisovellusta ladattiin Google Play -kaupasta yhteensä 893 kertaa. 
Jäsenten kävelyliikunnan lisäämiseksi jokainen jäsen sai Revanssi-lehden välissä Askeleita 
arkeen kävelykortin, jota täyttämällä ja palauttamalla osallistui Jopo-polkupyörän arvontaan. 
Marraskuussa valmistui luontoliikuntaan painottuva Askeleita luontoon -kalenteri. Kalenteri oli 
jaossa Mielenterveysmessuilla ja sai siellä hyvän vastaanoton.  

Liikunta- ja kulttuuriasioita ja -tapahtumista viestiminen tapahtui Jäsenlehti Revanssin, 
yhdistyksille menevän jäsenkirjeen, internetsivujen, sosiaalisen median avulla sekä 
sähköpostitse ja puhelimitse. Liikuntavastaavilla on oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa he 
voivat tuoda esille hyviä käytäntöjä omasta yhdistyksestä. Liikunta- ja kulttuurityöryhmä 
kokoontui viisi kertaa vuoden aikana suunnittelemaan ja kehittämään liiton liikuntatoimintaa. 
Työryhmään kuuluvat Esa Nordling (puheenjohtaja), Eino Parvinen, Heli Saarinen, Anne-
Maria Saglam, Seppo Sundman, Jouni Joensuu, Wille Härkönen ja Kati Rantonen (sihteeri).  

Liiton toiminnan painopisteenä vuonna 2018 olivat jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen, 
kuntoutumista tukeva toiminta sekä vaikuttamistoiminta. Liikuntatoiminnan koulutukset 
tukevat jäsenyhdistysten toimintaa. Ne antavat yhdistysten liikuntavastaaville eväitä järjestää 
liikuntatoimintaa omassa yhdistyksessään. Myös Askeleita arkeen -hankkeessa tuotetut 
materiaalit on tehty jäsenyhdistyksiä silmällä pitäen. Yhdistysten liikuntatoiminta on 
kuntoutumista tukevaa toimintaa, sillä liikunta parantaa ihmisen sekä fyysistä, psyykkistä että 
sosiaalista hyvinvointia. Valtakunnalliset liikuntatapahtumat ovat hyvä tapa vaikuttaa ja tuoda 
esiin mielenterveysasioita. 

 

Tulokset ja vaikutukset 

Tavoitteena oli kouluttaa 18 uutta liikuntavastaavaa vuonna 2018, mutta tähän tavoitteeseen 
ei päästy, sillä taloudellisten resurssien ja ajanpuutteen takia toinen koulutus jouduttiin 
perumaan. Ideapäivät eivät saavuttaneet toivottua suosiota yhdistysten liikuntavastaavien ja 
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ryhmänohjaajien keskuudessa, joten Helsinkiin ja Kokkolaan suunnitellut Ideapäivät 
jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Askeleita arkeen hankkeen 
Kävelykoutsikoulutusten osallistujamäärät jäivät niukasti tavoitteesta. Laadulliset tavoitteet 
sitä vastoin koulutuksissa saavutettiin, sillä osallistujien palautteiden perusteella koulutukset 
antoivat ideoita ja vinkkejä hyödynnettäväksi omassa yhdistyksessä. Koulutukset myös 
lisäsivät verkostoitumista alueen mielenterveysyhdistysten kesken. 

Mestaruusturnauksessa salibandyjoukkueitten määrällinen tavoite saavutettiin. Jäsenistön 
toiveesta lentopallo palasi takaisin turnauslajiksi futsalin tilalle. Lentopalloon oli tavoitteena 
saada vähintään neljä joukkuetta, mutta mukaan tuli vain kolme joukkuetta. Tämä antoi 
vahvistusta sille, että seuraavana vuonna turnaukseen täytyy olla salibandyn lisäksi jokin 
muu laji kuin lentopallo tai futsal. Mestaruusturnauksen palautteesta käy ilmi, että turnaus oli 
tunnelmaltaan onnistunut. Lisäksi turnaus on suurimalle osalle osallistujista ainoa turnaus, 
mihin vuosittain osallistuu, joten turnaus antaa motivaatiota harjoitella läpi vuoden. 
Salibandyn uusi sarja ikänuoret (kaikkien pelaajien oltava 40 vuotta tai vanhempia) koettiin 
hyvänä uudistuksena. Myös uusi turnauspaikka ja turnausjärjestelyt saivat kiitosta.  

Kulttuuri- ja yleisurheilukilpailuiden osalta tavoitteena oli 400 osallistujaa. Ilmoittautuneita oli 
yli 400, mutta peruutusten vuoksi tavoitteesta hieman jäätiin. Yleisurheilukilpailuissa kerätyn 
palautteen perusteella 92 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että päivä vastasi odotuksia 
hyvin tai erinomaisesti. Suurin osa myös koki, että tunnelma oli mahtava ja aikoi osallistua 
tapahtumaan seuraavanakin vuonna. Valtakunnalliset tapahtumat koetaan myös tärkeinä 
sosiaalisina tapahtumina olla vertaistensa kanssa.  

MTKL:n jäsenyhdistyksistä 91 järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa ja näissä toimii yhteensä 
noin 260 liikuntaryhmää. Viikoittain yhdistysten liikuntaryhmissä liikkuu 1500–2000 ihmistä. 
Yhdistyksissä on tapahtunut muutosta liikunnallisesti aktiivisempaan suuntaan. Yhdistyksissä 
on herätty miettimään, miten omaa yhdistystoimintaa saisi liikunnallisesti aktiivisemmaksi ja 
pohdittu myös terveellisempiä elämäntapoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön MTKL:lle 
myöntämä liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus vuodelle 2018 oli 64 000 euroa ja 
Askeleita arkeen hankkeeseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen 
elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta 6 000 euroa.  Työntekijäresursseja 
liikuntatoimintaan oli käytettävissä vuodelle 2018 yksi palkattu kokopäiväinen liikunta-
asiantuntija. Kaiken kaikkiaan MTKL:n järjestämään liikuntatoimintaan osallistui vuoden 2018 
aikana yhteensä 1069 osallistujaa. MTKL:n 162 jäsenyhdistyksistä liikuntatoiminta tavoitti 85 
jäsenyhdistystä. Tätä määrää voidaan pitää nykyisten resurssien puitteissa hyvänä. 
Uskomme, että käyttämillämme toteutustavoilla olemme saaneet lisättyä liikuntatoimintaa 
jäsenyhdistyksissä sekä edistämään mielenterveyskuntoutujien psyykkistä ja fyysistä 
hyvinvointia.  
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Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää? 

Valtakunnalliset tapahtumat onnistuivat hyvin. Myös Askeleita luontoon -kalenteri oli 
onnistunut. Pienellä hankeavustuksella saatiin hyvä työväline, jota yhdistysten on helppo 
käyttää lisätäkseen liikuntaa yhdistystoiminnassa. Askeleita arkeen kävelykalenteri on 
levinnyt myös oman jäsenkunnan ulkopuolelle. Kalenteri herätti myös median mielenkiinnon. 
Ihmisten suhtautuminen tapahtumien ja koulutusten liikunnallisiin taukoihin on muuttunut 
positiivisempaan suuntaan. Jatkossa liikuntakoulutuksia tulisi suunnata myös niihin 
yhdistyksiin, jotka eivät ole sitä vielä saaneet.  
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KULTTUURITOIMINTA 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Mielenterveyden keskusliiton kulttuuritoiminnan tavoitteena on kehittää kulttuuritoimintaansa 
ja nostaa kulttuurin arvostusta, sillä kulttuurin positiiviset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin 
ovat merkittävät. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat kulttuurin saavutettavuuden 
edistäminen mielenterveyskuntoutujien keskuudessa ja kulttuurilähtöisen yhteistyön 
kehittäminen paikallisesti sekä alueellisesti mielenterveysyhdistysten sekä muiden toimijoiden 
välillä. Keskeisiä kohderyhmiä ovat MTKL:n jäsenyhdistykset ja niiden kautta yksittäiset 
mielenterveyskuntoutujat. 

 

Toiminnan sisältö 

Kulttuurin teemana vuodelle 2018 oli teatteri. Teatteri-ilmaisun vahvistamiseksi järjestettiin 
aiheeseen liittyvää koulutusta, jotta yhdistykset voivat aloittaa omia pienimuotoisia 
teatteriproduktioita. Näitä teatterikoulutuksia järjestettiin kolme yhteistyössä kansanopistojen 
kanssa. Kaksi kursseista oli peruskurssia ja yksi jatkokurssi. Teatterikursseille osallistui 
yhteensä 36, osallistujaa 25 jäsenyhdistyksestä.  

Teemakoulutuksen lisäksi koulutettiin uusia kulttuurivastaavia paikallisyhdistyksiin 
alueellisessa kolmen päivän koulutuksessa. Yhdistyksissä aiemmin toimineille 
kulttuurivastaaville järjestettiin alueellinen ideapäivä, jossa tavoitteena on alueen 
kulttuurivastaavien verkostoituminen sekä ideoiden jakaminen ja vertaistuki. Näissä 
koulutuksissa oli yhteensä 19 osallistujaa yhdeksästä jäsenyhdistyksestä.  

Teatteriteema huipentui kulttuuripäivillä Kemissä 24–26.8.2018. Siellä järjestettiin Kemin 
kaupunginteatterissa Teatterikatselmus, jossa yhdistykset saivat esittää omia 
teatteriesityksiä. Teatterin lavalla nähtiin kuusi erilaista esitystä. Kulttuuripäivät järjestettiin 
yhdessä liiton yleisurheilukilpailuiden kanssa. Tapahtumassa oli viikonlopun aikana 
monipuolinen kulttuuritarjonta, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan muun muassa Kemin 
sarjakuvakeskukseen, jalokivigalleriaan sekä Kemin museoihin. Osallistujat pääsivät itse 
kokeilemaan teatteri-ilmaisua teatteripajassa, taiteilemaan naamarin taidepajassa, laulamaan 
karaokea ja tanssimaan. Tapahtumaan osallistui 344 osallistujaa 33 jäsenyhdistyksestä. 
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Tapahtuman palautteen perusteella suurin osa vastaajista piti tapahtuman ohjelmaa 
mielenkiintoisena. Tapahtuma on tärkeä sosiaalinen vuosittainen tapahtuma.  

Mielenterveysmessuille Helsingin kulttuuritalolle koottiin 40 valokuvan näyttely. 
Valokuvanäyttely kiinnosti messuvieraita. Messujen jälkeen MTKL:n jäsenyhdistysten on 
mahdollista tilata valokuvanäyttely omalle paikkakunnalleen.   

Kulttuuriasioista ja -tapahtumista viestiminen tapahtui Jäsenlehti Revanssin, yhdistyksille 
menevän jäsenkirjeen, internetsivujen, sosiaalisen median avulla sekä sähköpostitse ja 
puhelimitse. Liikunta- ja kulttuurityöryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden aikana 
suunnittelemaan ja kehittämään kulttuuritoimintaa. Työryhmään kuuluvat Esa Nordling 
(puheenjohtaja), Eino Parvinen, Heli Saarinen, Anne-Maria Saglam, Seppo Sundman, Jouni 
Joensuu, Wille Härkönen ja Kati Rantonen (sihteeri).  

Kulttuuritoimintaa tekivät liitossa oman työnsä ohella liikunta-asiantuntija, 
yhdistyskoordinaattori ja kouluttaja. Liiton kulttuuritoimintaan osallistui 40 jäsenyhdistystä. 
Jäsenyhdistyksistä 95 järjestää jotain kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoiminta vaihtelee paljon 
yhdistysten välillä. Joissakin on yksi teatteriretki kerran vuodessa ja toisessa voi olla 
viikoittain kokoontuvia ryhmiä esimerkiksi bändiryhmä tai runoryhmä.   

Liiton toiminnan painopisteenä vuonna 2018 olivat jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen, 
kuntoutumista tukeva toiminta sekä vaikuttamistoiminta. Kulttuuritoiminnan koulutukset 
tukevat jäsenyhdistysten toimintaa. Ne antavat yhdistysten kulttuurivastaaville tietotaitoa 
viedä omaa kulttuuritoimintaa eteenpäin. Yhdistysten kulttuuritoiminta on kuntoutumista 
tukevaa toimintaa, sillä kulttuuri vaikuttaa positiivisesti ihmisen hyvinvointiin.  
Valtakunnallisen kulttuuritapahtuman avulla saadaan näkyvyyttä liitolle alueella. 

 

Tulokset ja vaikutukset 

Kulttuurin teemaksi valittu teatteri oli onnistunut valinta. Teatterikoulutuksissa oli innokasta 
porukkaa ja kerätyn palautteen perusteella osallistujat toivoivat lisää koulutusta teatteri-
ilmaisusta. Osallistujista suurin osa myös ilmoitti käyttävänsä koulutuksen oppeja omassa 
yhdistyksessään. Teatterikoulutusten tulokset nähtiinkin konkreettisesti Kemin 
kaupunginteatterin lavalla, kun yhdistykset olivat vieneet kurssin oppeja eteenpäin ja 
perustaneet teatteriryhmiä yhdistyksiin. Kulttuuripäivillä yhteistyökumppanina oli alusta asti 
vahvasti mukana MTKL:n Kemin paikallisyhdistys Yhdessä ry. Lisäksi yhteistyökumppaneina 
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toimi monia Kemin kulttuuritoimijoita, joiden kanssa yhteistyö sujui hyvin.  Koulutuksilla ja 
tapahtumilla edistimme onnistuneesti kulttuurin saavutettavuutta mielenterveyskuntoutujien 
keskuudessa.  

 

Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää? 

Teatterikoulutus onnistui loistavasti ja antoi kipinän yhdistyksille teatteritoiminnan eteenpäin 
viemiseen. Valtakunnalliset Kulttuuripäivät olivat kaikin puolin onnistuneet ja saivat 
medianäkyvyyttä alueella. Onnistumisista huolimatta kehitettävää riittää yleisellä tasolla 
kulttuurisen työotteen vahvistamisessa osana kokonaisvaltaista mielenterveystyötä 
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RECOVERY-TOIMINTAORIENTAATIO 

MIELENTERVEYSPALVELUISSA 

 

Toiminnon tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke on valtakunnallinen kehittämis- 
ja tutkimushanke, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta.  Hankkeen yleisenä 
tarkoituksena on kehittää recovery-toimintaorientaatioon perustuvia mielenterveyspalveluja, 
palveluprosesseja sekä niiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia tukevia mittareita. 
Toisaalta hankkeessa luodaan kokemusasiantuntijuuteen, vertaisuuteen ja 
moniammatillisuuteen perustuvia recovery-orientoituneita työmenetelmiä ja -käytäntöjä. 
Lisäksi hankkeessa pyritään vaikuttamaan mielenterveysongelmiin kohdistuviin 
ennakkoluuloihin ja leimoihin.  

Mielenterveyden keskusliiton tavoitteena on tuoda hankkeeseen ja sen tarkoitusten 
toteuttamiseen kokemus- ja käyttäjälähtöistä näkökulmaa. Hankkeessa on aloitettu recovery-
orientaatioon, vertaistukeen, kokemusasiantuntijatoimintaan, osallisuuteen ja osallistumiseen 
liittyvien tutkimusartikkelien kirjoittaminen, kehittämistoiminta, kouluttaminen sekä toiminnan 
arvioinnin pilotoiminen.  

Recovery-toimintaorientaatio käsitettä on määritelty eri tavoin. Hankkeen tavoitteena on 
selkeyttää ja tehdä käsite näkyväksi työntekijöille, vertaisille, kokemusasiantuntijoille ja 
kuntoutujille tiedottamalla, kouluttamalla sekä tutkimuksen avulla.  

Toisena tavoitteena on tehdä tutkimusta yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa 
vertaisuudesta, kokemusasiantuntijatoiminnasta, työelämästä, stigmasta ja recovery-
toimintaorientaation perusteista. 

Kolmanneksi hankkeessa pyritään kehittämään ja ottamaan käyttöön recovery-
toimintaorientaation mittareita mielenterveyspalveluissa, Mielenterveyden keskusliiton ja sen 
jäsenyhdistysten toiminnassa käyttäjälähtöisesti sekä kokemus- ja vertaisosaamista 
aktiivisesti hyödyntämällä. 
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Lisäksi tavoitteena on recovery-toimintaorientaation kokeilemalla kehittäminen, käyttöönotto 
ja juurruttaminen yhteistoiminnassa hanketoimijoiden mielenterveyspalveluissa ja 
Mielenterveyden keskusliiton ja jäsenyhdistysten toiminnassa valtakunnallisesti. 

Mielenterveyden keskusliiton toimintatapojen ja työn kehittämistä on toteutettu yhteistyössä 
työntekijöiden kanssa. Toisena kohderyhmänä ovat olleet jäsenyhdistykset ja heidän 
työntekijänsä sekä kokemusasiantuntijat. Kehittämistoiminnan kautta kohderyhmänä ovat 
välillisesti myös julkisen sektorin työntekijät, mielenterveyskuntoutujat ja laaja yleisö. 

 

Toiminnan sisältö 

Hankkeen alkuvaiheessa on perehdytty hankesuunnitelmaan, recovery-toimintaorientaation 
perusteisiin, yhteistyötahojen odotuksiin ja tavoitteisiin, mikä on toteutettu pääasiassa 
tutustumalla asiakirjoihin ja artikkeleihin sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. 
Tältä pohjalta on aloitettu tutkimustoiminta, artikkelien kirjoittaminen ja kouluttaminen.  

Mielenterveyden keskusliiton toimintaorientaatiota tukevien työmuotojen ja mittaristojen 
kehittämiseen osallistuminen on toteutettu osallistumalla MTKL:n sisäisiin työryhmiin 
(arviointitiimi, Toivo ammattilaisen työvälineenä -koulutusten kehittäminen, Veko-tiimi ja 
”teesi” -työryhmä) sekä henkilökohtaisten keskustelujen kautta.  

Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten toimintaan perehtyminen toimintaorientaation 
näkökulmasta sekä verkostojen rakentaminen hankealueilla sekä MTKL:n recovery-
toimintaorientaatiota tukevaan kehittämistyöhön perehtyminen kokemusosaajien kanssa on 
toteutettu osallistumalla MTKL:n sisäisiin ja jäsenyhdistysten järjestämiin työpajoihin, 
vierailemalla useissa jäsenyhdistyksissä sekä puhelinkontakteilla.  

MTKL:ssa on aloitettu positiivisen mielenterveyden mittarin pilotoiminen jäsenyhdistyksen 
toiminnassa. Lisäksi on osallistuttu recovery-toimintaorientaatiosta tiedottamiseen ja 
kouluttamiseen. 

Viestiminen tapahtui Jäsenlehti Revanssin, muutosuutisten, artikkelien ja sosiaalisen median 
avulla sekä sähköpostitse ja puhelimitse.  
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Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeessa on kehitetty ja työstetty Toivo ammattilaisen työvälineenä -
koulutuskokonaisuutta erilaisten yleisöjen tarpeisiin yhteistyössä MTKL:n työntekijöiden 
kanssa. Luentoja ja alustuksia on pidetty MTKL:n sisäisissä, jäsenyhdistysten ja ulkopuolisten 
toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa noin 15 ja niiden kautta on tavoitettu noin 850 
kuulijaa: kuntoutujia, vertaisia, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoisia, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan opiskelijoita sekä ammattilaisia. 

Hanketyöntekijä on osallistunut Moniääniset ry:n rakentavan vuorovaikutuksen -hankkeen 
ohjausryhmään. Positiivisen mielenterveyden mittarin pilotoiminen on aloitettu 
jäsenyhdistyksen toiminnan arvioimisessa. Valtakunnallista vaikuttamista on toteutettu 
osallistumalla STM: n järjestämän mielenterveysstrategian suunnittelun asiantuntijaryhmän ja 
ohjausryhmän kokouksiin ja työskentelyyn.  

Revanssissa 2/2018 on julkaistu artikkeli hankkeesta, jonka kautta tietoa on levitetty MTKL:n 
jäsenyhdistyksille ja jäsenille. Työ mielessä blogi -kirjoitus liiton nettisivuilla sekä Revanssi 
3/2018: ”Päivi, haluatko viettää loppuelämäsi sairaalassa?”. 

Tieteellinen artikkeli: Rissanen, P. & Jurvansuu, S.: "Haaveestani tehdä hyvää en ole 
luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja 
päihdejärjestöissä. 
Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16. 

Posteriesitys: European Conference of Mental Health (Split 10/2018): Hope as a Driving 
Force of Forensic Psychiatric Patients (Saija Turpeinen, Päivi Åstedt-Kurki, Raija Kontio, 
Hanna Putkonen, Päivi Rissanen, Jari Kylmä). 

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Vertais-ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde-ja 
mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. Tietopuu: Katsauksia ja 
näkökulmia 1/2018, A-klinikkasäätiö.   

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja 
kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.  Tutkittua Tiimi 3/2018. 

 

 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_318.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_318.pdf


 

 

49 

Missä onnistuttiin ja mitä tulisi kehittää? 

Työryhmien työhön osallistuminen tiimi- ja pienryhmäkokouksissa sekä yhteistyön tekeminen 
on osoittautunut toimivaksi tavaksi tuoda recovery-toimintaorientaatiota tukevia työmuotoja 
ja mittaristoja osaksi MTKL:n toimintaa ja arviointia. MTKL:n jäsenyhdistysten kanssa tehty 
yhteistyö on perustunut yhdistysten tarpeisiin kehittää toimintaa recovery-orientaation 
periaatteiden mukaisesti.  

Jatkossa on keskeistä luoda yhteiskehittämisen avulla konkreettisia toimintamalleja ja -
tapoja, jotka palvelevat kokemusosaajia sekä heidän ja työntekijöiden välistä yhteistyötä ja -
kehittämistä sekä paikallisyhdistyksissä että keskusliitossa.  
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OMAT AVAIMET -HANKE 

Toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmät 

Omat avaimet on vuosille 2017–2019 Aspa- säätiön ja Mielenterveydenkeskusliiton 
yhteishanke, jonka rahoitus tulee STEAlta. Hankkeen tarkoituksena on 
asumispalveluihin vahvan sosiaalisen tuen tarpeen perusteella ohjautuvien nuorten aikuisten 
(18–29-vuotiaiden) itsenäisen asumisen valmiuksien vahvistaminen ja heidän tarpeisiinsa 
vastaaminen joustavia ja matalan kynnyksen asumisen palveluja kehittämällä. Hanke 
toimii Ylä-Savossa ja Itä-Suomessa (Joensuu,Liperi, Kitee, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja 
Vieremä). Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat seuraavat: 

1.  Nuoret saavuttavat itsenäisessä elämässä ja asumisessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja  

• Nuoret sitoutuvat asumispalvelusuunnitelmiinsa 

• Nuoret kokevat hallinnan tunnetta suhteessa omaan elämään 
• Nuorten hyvinvoinnin kokemus vahvistuu 

2.  Alueilla syntyy nuorten tarpeista lähteviä, joustavia ja sektorirajat 
ylittäviä käytäntöjä toteuttaa nuorten asumisenpalveluja 

• Nuoret voivat vaikuttaa omiin palveluihinsa ja heidän kuulemiseensa on 
olemassa kanavat (yhteiskehittämispajat, seinätön ryhmätoiminta).  

3.  Nuoret saavat valmiuksia toimia oman elämänsä asiantuntijoina ja 

osallistua omien palvelujensa kehittämiseen 

• Nuoret saavat voimavaravalmennuksesta ja seinättömästä 
ryhmätoiminnasta valmiuksia toimia kokemusasiantuntijoina yhteiskehittämisenpajoissa.  

4.  Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen mallinnuksen aloittaminen 
nuorten kanssa työskentelevien tahojen käyttöön asumispalvelutyövälineeksi. 
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Toiminnan sisältö 

Vuoden 2018 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. 
Henkilökeskeiset voimavaravalmennusprosessit ja yhteiskehittämisprosessit 
pilottipaikkakunnilla jatkuivat neljän rinnakkaisen ryhmän muodossa. Tämä lisäksi kehitettiin 
edelleen nuorten yksilövalmennusta. Lisäksi tehtiin pari innovatiivista ryhmätoiminnon 
kokeilua. Hankkeen henkilökunta osallistui myös aktiivisesti hankkeen tulosten esittelyyn 
(esimerkiksi Allianssiristeilyllä ja Mielenterveysmessuilla). Loppuvuodesta valmistauduttiin 
aktiivisesti tulosten levittämiseen ja juurruttamiseen, ammattilaisten perehdyttämiseen 
voimavaravalmennuksen ja yhteiskehittämisen käyttöön sekä julkaisujen tuottamiseen. 

Projektissa mukana olevat nuoret osallistuivat perustoimintojen lisäksi 
viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. 
Viestintä tarjoaa nuorille mahdollisuuden osoittaa ja kehittää 
omia vahvuuksiaan erityisesti sosiaalisessa mediassa.  

Projektille on laadittu sen käynnistyttyä viestintäsuunnitelma, jota päivitetään 
vuosittain. Viestintä on jatkuvaa ja reaaliaikaista. Viestinnässä hyödynnetään 
sekä MTKL:n että Aspan omien organisaatioiden viestintätiimejä.  

Koska projektia toteutetaan pilottialueilla ja toiminta kohdistuu alueella asuviin 
nuoriin ja paikallisten palvelujen kehittämiseen, korostuu täten myös paikallisten ja 
alueellisten medioiden, paikallis-, ja maakuntalehtien ja radioiden merkitys.  

Projektin tuloksista viestitään niiden leviämisen varmistamiseksi laajasti 
sosiaali- ja terveysalan viranomaisille, ammattilaisille ja päättäjille 
ammattilehdissä, sosiaalisen median ammattilaisverkostoissa sekä erilaisilla 
messuilla ja seminaareissa.  

 

Tulokset ja vaikutukset 

Hevari-toiminnassa oli vuonna 24 nuorta ja neljä valmennusryhmää (Liperi, Kiuruvesi, Iisalmi, 
Joensuu). Tarkasteluvuonna saatiin mukaan kolme uutta kokemusasiantuntijaa. 
Yhteiskehittämisen (4) ja vertailukehittämisenpajoihin (2) otti osaa 50 osallistujaa. Pajojen 
tapaamisten aikaansaannoksena luotiin ”olkkarityöryhmä” kolmelle paikkakunnalle. 
Tarkasteluvuoden loppuun mennessä hanke on jo ylittänyt projektin yhteiskehittämisen 
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osallistujatavoitteen. Joensuussa ja Iisalmessa hanketoimijat hakivat rahoitusta STEAlta 
Olkkaritoimintaan. Valitettavasti kumpaankaan kaupunkiin ei myönnetty avustusta toiminnan 
käynnistämiseksi. 

”Seinättömiä” ryhmätoiminta -kokeiluja hankkeessa toteutettiin kaksi. Myös 
vertaisryhmätoiminta oli aktiivista. Tavoitteena tarkasteluvuonna oli luoda 1–2 avoimen 
ryhmätoiminnan kokeilua ja tavoittaa 20 nuorta. Tavoitteesta jäätiin ainoastaan kolmella 
nuorella. Hanke toteutti yhdessä iisalmelaisten nuorten ja ammattilaisten kanssa myös 
Mieletön yö-tapahtuman. Tapahtuma tavoitti yli 65 osallistujaa.  

Hanke mahdollisti myös kymmenen nuoren tarinankerronnan taiteen eri muodoin projektin 
toimitilojen näyteikkunoissa ja sisätiloissa. Kokemusasiantuntijuutta edistettiin Ylä-Savon 
sote-alueella aktiivisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiesten kanssa.  

Nuorten kanssa asumisen palveluissa työskentelevälle ammattilaisille on 
toteutettu ensimmäinen henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen 
perehdytyskokeilu, jonka pohjalta perehdytysmallia kehitetään edelleen. 

Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen tuloksena nuorten elämänhallinta ja 
arjen taidot ovat vahvistuneet: esimerkiksi valmennuksiin osallistuvat nuoret 
osallistuvat asumispalvelusuunnitelmiensa tekemiseen ja sitoutuvat niiden 
tavoitteisiin, asumisen ongelmat, asumisen häiriöt, vuokravelat ja häädöt 
vähenevät. Jokainen ryhmävalmennukseen osallistunut nuori on 
valmennuksen aikana laatinut oman elämänsä unelmakartan ja tavoitteet sekä 
tarvitsemansa hyvinvoinnin tukipolut. 

Nuorille on yhteiskehittämiseen osallistumisen kautta syntynyt mahdollisuuksia 
vaikuttaa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin sekä toimijoiden 
väliseen konkreettiseen yhteistyöhön kokemusasiantuntijoina. Nuorten 
palveluihin liittyvät tarpeet ja haasteet on tiedostettu palveluverkostoissa. 

Ensimmäiset, uudenlaiset nuorten tarpeisiin vastaavat matalan kynnyksen 
asumisen palvelujen kokeilut on toteutettu (nk. seinätön ryhmätoiminta). 
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Missä onnistuttiin ja missä on kehittämisen varaa? 

Alueiden nuoret aikuiset tavoitettiin hyvin ryhmävalmennuksiin. He ottivat aktiivisesti osaa 
myös Mieletön yö -tapahtuman suunnitteluun ja osallistumiseen. Nuoret olivat kaikkeen 
toimintaan erittäin sitoutuneita. 

Projektin myötä kokemusasiantuntijuus herätti uudenlaista mielenkiintoa koko Ylä-Savon 
alueella. Joensuussa ja Iisalmessa yhteiskehittäminen onnistui hyvin ja sen seurauksena 
molemmilla paikkakunnilla haettiin Olkkari -toimintaan rahoitusta. 

Yhteistyö vahvistui ja laajeni projektin ja eri organisaatioiden ammattilaisten kanssa, mutta 
myös heidän ja nuorten asiakkaiden välinen yhteistyö sai uusia muotoja. Tätä kautta nuorten 
osallisuus vahvistui. Projektin viestintä käynnistyi ja sen avulla pystyttiin kertomaan muun 
muassa stigman vähentämisen merkityksistä ja viestimään nuorten aikuisten itsenäisen 
asumisen tärkeydestä. Työmenetelmien kehittäminen yhteistyössä ammattilaisten ja nuorten 
kanssa eteni suunnitellussa aikataulussa. 

Kehittämisen kohteita vuodelle 2019 oli varsin helppo nimetä. Ensinnäkin kehitetään 
ryhmävalmennuksen sekä yksilövalmennuksen opasta ja nuorille suunnattu taideviikko. 
Lisäksi pyritään kehittämään innovatiivisia ja nuoria osallistavia viestinnän muotoja. 
Ammattilaisille tullaan myös suuntamaan lisää koulutuksia. 
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VIESTINTÄ 

Viestinnän yleiset päätavoitteet 

Viestinnän yleinen päätavoite on taata näkyvyys liiton ja jäsenyhdistysten tekemälle työlle, 
jotta liiton tekemä työ onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Viestinnän onnistuminen 
vaikuttaa suoraan liiton toimintojen onnistumiseen, kuten vaikuttamistyöhön ja palvelujen 
saavutettavuuteen. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin entistä paremmin tulevaisuudessa, 
liiton järjestöbrändi kirkastettiin toimintavuonna 2018, joka on vaikuttanut 
kokonaisuudessaan liiton tekemään viestintätyöhön ja toimintavuoden painotuksiin.  

Järjestöbrändi kirkastettiin ja uusittiin visuaalisesti sekä sanoituksellisesti. Brändin 
uudistuksen myötä liiton julkisuuskuva on nykyaikaisempi ja lähestyttävämpi. 
Uudelleensanoittamisen tarkoituksena on tuoda liittoa lähemmäksi ihmistä ja madaltaa 
kynnystä yhteydenottoihin, sekä vähentää virkamiesmäistä kieltä ja puhua vaikeista asioista 
selkeämmin. Liiton tavoitteena on muuttaa asenteita mielenterveyden ongelmia kokeneita 
ihmisiä kohtaan, joka on myös viestinnän yksi päätavoitteista. 

 

Kohdeyleisöt 

Mielenterveyden keskusliiton viestinnän kohdeyleisö on mielenterveydenongelmia itse 
kokeneet ihmiset sekä heidän läheisensä. Liiton ajatuksena on, että kun siihen otetaan 
yhteyttä mielenterveyden ongelmiin liittyvissä asioissa, ohjaamme ihmisen aina eteenpäin.  

Toinen tärkeä kohdeyleisö on jäsenyhdistykset ja henkilöjäsenet, sekä toimintaamme 
mukaan haluavat henkilöt, kuten vertaiseksi ja kokemusasiantuntijoiksi haluavat ihmiset. 
 
Muita viestinnän kohderyhmiä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä 
mielenterveystyön ammattilaiset ja opiskelijat, jotka tavoitamme koulutusten ja 
mielenterveysmessujen kautta.  

Suuri yleisö lukeutuu viestinnän kohdeyleisöksi, jolle teemme vaikuttamis- ja asennetyötä. 
Vaikuttamistyön kohderyhmänä on myös päättäjät, vaikuttajat ja virkamiehet. 
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Viestinnän painopisteet 2018 
 
Viestinnän suurena painopisteenä toimintavuonna 2018 oli brändiuudistus, joka keskustelee 
vahvasti strategian kanssa. Strategiaprosessi toimi brändiuudistuksen sydämenä, johon 
viestinnässä kuului uudelleensanoittaminen ja uuden visuaalisen ilmeen luominen ja 
toteuttaminen kumppaneiden kanssa. Brändiuudistus ja visuaalinen ilme toteutettiin ja niiden 
jalkauttaminen käytännön sovelluksiin pääsi alkamaan 2018 loppupuolella. 

 
Mielenterveyden keskusliiton ydin kiteytettiin pääviestiin ”mielenterveyden ongelmia itse 
kokeneiden ihmiset järjestö”. Viestillä haluttiin tulla lähemmäksi ihmisiä, joiden vuoksi liitto 
on olemassa.  

 

Brändiuudistus 

Vanha brändi oli sisällöiltään ja sanoitukseltaan sekä visuaaliselta ilmeeltään jäänyt ajassa 
jälkeen, eikä enää puhutellut toivotulla tavalla kohdeyleisöämme. Brändiuudistusta työstettiin 
koko toimintavuosi, tavoitteena nykyaikaistaa ja sanoittaa uudelleen järjestömme tapa puhua 
mielenterveysasioista, sekä tuoda aiheet lähelle ihmisten arkea sekä luoda järjestölle 
moderni, raikas ja lähestyttävä visuaalinen ilme. Vuoden 2019 aikana uusi brändi 
jalkautetaan kaikkeen toimintaan, sisältöihin ja materiaaleihin. 

Uudelleensanoittaminen  

Vuonna 2018 tekemistä aloitettiin sanoittaa uudella tavalla, lähestyttävämmin ja 
inhimillisemmin. Sanoituksen jalkautus näkyy kaikissa uusissa materiaaleissa ja 
painotuotteissa uudet nettisivut mukaan lukien, ja vuonna 2019 sanoittamisen jalkauttaminen 
jatkuu henkilöstöön, jäsenyhdistyksiin ja jopa mediaan. Virkamieskielestä ja 
diagnoosikeskeisestä sanoittamisesta halutaan pois myös liiton päätavoitteiden vuoksi, joka 
on nähdä ihminen diagnoosin takaa. Kokemusasiantuntijuus ja tarinallisuus on liiton 
historiallinen voimavara ja brändiä lähdettiin miettimään uudelleen sen kautta.   

Uudelleensanoittamisen prosessi tehtiin työryhmissä ja johtoryhmässä. Koska liittona 
haluamme edistää mielenterveyden ongelmista puhumista, meidän täytyy uudistaa 
sanoittaminen ensin itse ja jalkauttaa se sidosryhmiemme kautta suureen yleisöön. 
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Sanoitimme uudelleen ja teimme ymmärrettävämmiksi niitä asioita, joista olemme tottuneet 
puhumaan termein ja diagnoosein.  

Visuaalinen uudistus 

Visuaalinen uudistus tehtiin yhteistyössä luovan toimiston Sherpan kanssa. Sherpa sai logon 
ja ilmeen suunnittelun tueksi materiaalia liitosta, kuten uuden strategian ja ajatuksen siitä, 
miten ja miksi uudelleenbrändäystä lähdetään tekemään. Teemaksi valikoitua ajatus siitä, 
että jokainen ihminen jättää jäljen. Sherpa antoi visuaalisen näkemyksensä siitä, kuinka 
ulkopuolinen kokee ja näkee Mielenterveyden keskusliiton. 

Logo rakentuu mielikuvallisesti jokaisen mielenterveysongelmia itse kokeneen tyylitellystä 
sormen kosketusjäljestä. Valokuvissa pääroolissa ovat tavalliset suomalaiset ihmiset elämässä 
elämäänsä. 

Liiton väripaletin värit on nimetty inhimillisten tuntemusten mukaan. Tasapainoksi nimettyä 
vihreää käytetään huomiovärinä, sinistä väriä asiantuntemuksen ja liiton päävärinä, voimaksi 
nimettyä purppuraa väriä tapahtumien värinä ja iloksi nimettyä keltaista väriä materiaaleissa 
iloa ja huomiota herättävänä värinä.  

 

Verkkopalvelu-uudistus 
 
Vuoden aikana tehtiin verkkopalvelu-uudistus, jonka aikana suunniteltiin ja rakennettiin 
kokonaan uusi sivusto. Sivusto suunniteltiin palvelemaan paremmin viestinnän kohdeyleisöjä 
ja jäsenyhdistyksiä, sekä vastaamaan palvelutasoltaan nykyaikaa. Sivuston suunnittelussa 
otettiin vahvasti huomioon myös saavutettavuus. Verkkopalvelu-uudistus saatiin toteutettua 
suurimmaksi osaksi vuoden 2018 aikana, julkaisu tapahtui suunnitelman mukaisesti 
maaliskuussa 2019. 
 
Verkkopalvelu-uudistukseen kuului yhteistyökumppaneiden kilpailuttaminen, sisältöjen 
luominen uuden brändin mukaiseksi, palvelujärjestelmien integraatiot sekä visuaalisen ilmeen 
käyttöönotto.  

Verkkopalvelu-uudistus tuo mittavat mahdollisuudet viestiä nykyaikaisesti, ajantasaisesti ja 
nostaa esille sisältöjä paremmin. Verkkopalvelua hyödynnetään tiedon välittämisessä, 
kampanjoinnissa, varainhankinnassa ja uudenlaisten sisältöjen näkyväksi tekemisessä ja 
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levittämisessä. Se palvelee niin kurssitoiminnan näkyväksi tekemistä, jäsenyhdistysten esiin 
nostamista kuin jatkossa verkkokurssien esille tuomista.  

Verkkopalvelun on tarkoitus olla elävä ja uudistuva. Vuoden 2019 aikana toteutetaan 
vaiheittain erilaisia toiminnallisuuksia lisää, sekä visualisoidaan tietoa aikaisempaa enemmän. 
Vuonna 2019 tuotetaan lisää digitarinoita, jatketaan yhdistysten esittelyä, käynnistetään 
lahjoitusvarainhankinta ja aletaan tuottamaan digilehteä. Verkkopalvelu-uudistuksen myötä 
vuonna 2019 verkkosivuille suunnitellaan varainhankinnan polku ja aletaan puhuttelemaan 
lahjoittajia ja mahdollisia lahjoittajia, jotka nousevat viestinnän uudeksi kohderyhmäksi. 

Verkkopalvelu-uudistus onnistui hyvin ja kaikki suunniteltu saatiin toteutettua. Uudistuksen 
tuottamat tulokset ja tavoitteiden toteutuminen selviävät vasta ajan myötä, kun 
verkkopalvelu on ollut kauemmin käytössä. 

Muut verkkosivut 
 
Työ mielessä -blogi on alusta, jossa nostetaan blogitekstin muodossa esiin työelämään ja 
mielenterveyteen liittyviä aiheita. Kirjoittajat ovat sekä liiton asiantuntijoita että ulkopuolisia 
kirjoittajia. Kohderyhmä blogilla on sama kuin koko liiton viestinnällä muutenkin. Blogi 
ilmestyi vuoden aikana kahdeksan kertaa ja kävijöitä sivustolla oli 8390. Suosituin blogi keräsi 
yli 3000 kävijää, ja se teki myös suuret tykkäys- ja kommentointiennätykset Twitterissä ja 
Facebookissa.  

Blogin ilmestyminen oli tauolla syksyn 2018 verkkopalvelu-uudistuksen vuoksi, mutta ilmestyy 
jälleen 2019 eteenpäin. Myös blogialustan visuaalinen ilme muutettiin uuden brändin 
mukaiseksi. 
 
 

Sosiaalinen media 
 
Kaikkien kolmen pääsomekanavamme seuraajamäärät kasvoivat, prosentuaalisesti eniten 
uusia seuraajia sai Instagram. (kts. tunnusluvut alempana). Somekanavien päivittäjien 
määrää liiton asiantuntijoissa kasvatettiin, mikä näkyi niin postausten, tykkäysten kuin 
seuraajien määrän kasvussa. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus luoda kattavampi 
somestrategia, jotta kanavia voitaisiin hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa nykyistäkin 
tehokkaammin. 
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• Facebook-sivutykkääjien määrä v. 2019 alkupuolella lähes 11 000, kasvua vuoden 
aikana noin 1500 

• Twitter-seuraajien määrä v. 2019 alkupuolella lähes 4500, kasvua vuoden aikana noin 

400 

• Instagram seuraajien määrä v. 2019 alkupuolella lähes 1600, kasvua vuoden aikana 
lähes 1000 

 

Tapahtumat 

Mielenterveysviikko 

Mielenterveysviikon teemaksi valittiin Mun elämä, hyvä elämä, joka nosti esiin nuorten ja 
nuorten aikuisten mielenterveysongelmien yleisyyttä. Teema sai runsaasti näkyvyyttä 
valtakunnallisissa päämedioissa, ja toiminnanjohtaja oli useissa suorissa lähetyksissä 
haastateltavana.  

Itsemurhan tehneiden muistolle järjestettävät Kynttilätapahtumat eri puolella Suomea 
avasivat perinteisesti Mielenterveysviikon. Helsingin päätapahtuma keräsi noin 100 henkilöä 
Helsingin Vanhaan kirkkoon. Olavi Sydänmaanlakan haastattelu nähtiin MTV3:n kanavan 
Kymmenen uutisissa. 

Muut tapahtumat ja kampanjat 

Mielenterveysmessut järjestettiin uudessa paikassa Helsingin Kulttuuritalolla. Päävastuussa 
suunnittelusta ja järjestelyistä on tapahtumakoordinaattori. Mielenterveysmessut uudessa 
paikassa onnistuivat ja vetivät kävijöitä toivotusti. Keräämme messuista palautteen ja 
kehitämme messuja seuraavana vuonna palautteen perusteella, ja uuden paikan vuoksi 
vuoden 2018 messukävijöiden palaute on erityisen tärkeää. Palaute messujen sisällöstä oli 
positiivista. Tapahtuma keräsi 4370 kävijää, 4300 seminaariosallistujaa sekä 51 
näytteilleasettajaa. 

KOUKEn järjestämät Vuoden teema Sote mielessä – mieli sotessa -tapahtuma, sekä 
Sininauhaliiton kanssa järjestetyt tapahtumat tavoittivat laajasti sote-kenttää sekä 
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mielenterveysongelmia itse kokeneita henkilöitä. Molemmat tapahtumat synnyttivät 
vuoropuhelua ja saivat hyvää näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.  

Lisäksi KOUKE järjesti matalan kynnyksen periaatteella kaikille avoimia yleisöluentosarjoja, 
Hyvinvoinnin iltakouluja, yhteensä 16 tilaisuutta. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia 
mielen hyvinvointiin ja mielenterveysasioihin liittyviä kysymyksiä ja arkipäiväistettiin aihetta, 
mikä on linjassa viestinnän tavoitteiden kanssa. Tilaisuudet tavoittivat yleisöä hyvin. 
Osallistujia oli yhteensä lähes 800. 

Myös Kehataan Kemissä -kulttuuri- ja yleisurheilupäivät saivat huomiota ja -näkyvyyttä 
sosiaalisen median kanavissa. 

 

Revanssi 

Revanssin kohdeyleisönä on liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Lukijamäärä on noin 17 
000, jotka saavat lehden jäsenetuna postitse kotiinsa. Lehden tavoite on kertoa lukijoille 
mielenterveysalan ajankohtaisista asioista ja henkilöistä, kertoa liiton toiminnasta ja tarjota 
tietoa jäsenyhdistyksille. Julkaisun avulla tavoitamme suuriman osan henkilöjäsenistämme ja 
saamme heille ajankohtaista tietoa, sillä lehti on jäsenistölle tärkeä ja sitä luetaan paljon. 
Brändiuudistus ei näkynyt Revanssissa vuonna 2018, vaan ilme jalkautetaan vuoden 2010 
alussa. 

 

Kurssiopas 

Uusi alku -kurssiopas oli täysin uusi tuote ja konsepti, ja opas ilmestyi suunnitellusti kaksi 
kertaa vuonna 2018. Kurssitoiminnan näkyvyys kasvoi ja näkyi osallistujamäärien kasvuna 
sekä lisääntyneinä yhteistyöpyyntöinä. Kurssiopas on onnistunut esimerkki 
uudelleensanoittamisen ja brändäyksen vaikutuksista.  
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Työyhteisöviestintä 

 
Käytössä olivat edelleen tutut sisäisen viestinnän kanavat: johtoryhmän viikkotiedote, 
henkilöstöinfot kuukausittain, henkilöstöpäivät kahdesti vuodessa sekä viestijöiden 
kuukausikokous. Päivittäinen viestintä tapahtuu henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, joista 
jälkimmäinen on huomattavan kuormittava.  

Muutosuutiset on kanava viestiä sisäisesti suurista verkko- ja brändiuudistuksista 
henkilökunnalle, mutta palvelee myös muissa sisäisen viestinnän asioissa. Muutosuutiset 
ilmestyi säännöllisesti, ja saadun suullisen palautteen mukaan on parantanut sisäistä 
tiedonkulkua talossa. 

Työyhteisöviestintää tulee kehittää vähemmän kuormittavaksi, ja esimerkiksi intranetin tarve 
on suuri.  

 

Viestinnän yhteistyöt 

Mielenterveyden keskusliitolla on useita kumppaneita, joiden kanssa viestintää toteutetaan. 
Liitto valitsee kuhunkin osa-alueeseen parhaan kumppanin. Vuoden 2018 viestinnän 
kumppanit olivat seuraavat: 

• Geniem – verkkopalvelun uudistus 

• Kehätieto – Jäsenrekisterijärjestelmä Kilta 
• Videotiiviste / Tussitaikurit – Uuden brändin mukaisen brändivideon toteutus ja tuottaminen 
• Vitale – Materiaalien graafinen toteutus uuden graafisen ohjeiston mukaan 
• Fabula Productions – Varainhankinnan polku ja viesti 
• Väestöliitto – verkkokurssit 
• Hyvän mielen lähettiläs Jani Toivola sekä 9 podcast-sarjan vierasta, yhteistyössä Kukunori ry:n 

kanssa 
• Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Ohjaamot (yhteinen mielenterveysviikon 

kampanja) 
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Kehitettävää 

 

Viestinnän tavoitteena on siirtyä yhä kampanjamaiseen toimintatapaan, joka alkaa keväällä 
2019 Taklaa stigma -kampanjalla. Varainhankinnan kampanjoinnissa tulevina vuosina haaste 
tulee olemaan reviirin laajentaminen entisestään, joka tarkoittaa uusien kohderyhmien 
löytämistä ja saamista varainhankinnallisessa mielessä. Brändiuudistus tukee 
kokonaisvaltaisesti tavoitetta, jolloin mielenterveyden ongelmat ja niihin liittyvät 
puheenaiheet täytyy saada viestittyä siten, että suuri yleisö tuntee läheisyyttä ja omistajuutta 
aihetta kohtaan.  

Toimintavuonna 2019 tulee näkymään myös uuden verkkopalvelun WordPress-
käyttäjäkoulutus (sisäisesti), viestinnän analytiikan ja datan hallinnan ja seurannan koulutus 
viestintää paljon tekeville henkilöille, viestinnän prosessien selkiyttäminen ja dokumentointi, 
varainhankinnan prosessien käynnistäminen, sekä uudelleensanoittamisen kouluttaminen 
yksiköille. 
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LIITTEET 

LIITE I: Mielenterveyden keskusliiton eri toiminnot 

 

Toiminto Toiminnon tarkoitus Paikkakunta

Varsinainen toiminta (Ay) Yleisavutuksena liiton 

toimintaan 

(kansalaisjärjestötoiminta, 

edunvalvonta)

16,1 1 463,6 Helsinki, Kuopio

Sopeutusmisvalmennus 

(Ak4)

Sopeutumisvalmennus 

(kuntoutumista tukeva 

toiminta)

10,0 860,4 Helsinki, Turku, 

Kuopio, Jyväskylä, 

Oulu

Jäsenyhdistysten 

tukeminen (Ak6)

Jäsenyhdistystoiminta 

(kansalaisjärjestötoiminta)

0,0 169,5 Helsinki, Kuopio

Koulutus- ja 

kehittämiskeskus KOUKE 

(Ak12, ESR, Aspa-säätiö, 

STM)

Mielenterveyskuntoutujien 

työelämä- ja 

yhteiskuntaosallisuuden 

tukeminen (tiedotus, 

neuvonta ja koulutus), 

Recovery -ESR-hanke, Omat 

avaimet -hanke, Sipilän 

hallituksen VESOTE- ja 

MITU-kärkihankkeet

11,4 797,3 Helsinki, Kuopio, 

Oulu, Turku, Iisalmi

Neuvontapalvelut (Ak19) Neuvontapalvelut (tiedotus, 

neuvonta, koulutus)

4,0 362,7 Helsinki, Jyväskylä, 

Kuopio, Turku, 

Rovaniemi

Kulttuuri- ja 

liikuntatoiminta (OKM)

1,0 105,3 Jyväskylä

42,5 3 758,8

Toiminnon resurssit 

htv / €
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LIITE II: Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuuston jäsenluettelo 

Puheenjohtaja: Jyrki Nieminen, Mieli Maasta ry 

Varapuheenjohtaja: Mirva Heino, Tukiranka ry, Pori 

Jäsenet: 

Janne Gustafsson (Hyvän mielen pelit)  

Vesa Himanen (Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla)  

Asko Husso (Mielenterveysyhdistys Kello, Jyväskylä)  

Tiina Hyttinen (Pohjois-Karjalan Mielenterveyden Tuki, Joensuu) 

Sami Juntunen (Suomen Moniääniset)  

Mervi Juuri (Suomen Moniääniset)  

Minja Jylhä-Ollila (Outokummun mielenterveysyhdistys Välke) 

Ritva Kemppainen (Tukiyhdistys Karvinen, Helsinki)  

Rosa-Maria Keskivaara (Luova Hulluus)  

Mika-Petri Lauronen (Kaksisuuntaiset ry)  

Kari Luotomäki (Kuopion Mielenterveyden tuki) 

Ilkka Malinen (Pollesta Potkua ry)  

Jukka Niemi (Seinäjoen Alueen Mielenterveysyhdistys Samy)  

Hilkka Niskanen (Luova Hulluus)  

Satu Ojala (Mielenterveysyhdistys Kaippari)  

Johanna Pappila (Viitasaaren mielenterveysyhdistys Muikku)  

Sanna Puusaari (Virike, Mikkeli) 

Veli-Matti Saajala (Turun Mielenterveysyhdistys Itu)  

Seppo Sundman (Mielenterveysyhdistys Kaippari)  

Mikael Söderström (KoKoA  koulutetut kokemusasiantuntijat)  

Raimo Tilli (Kuopion Mielenterveyden tuki)  
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Arja Tuomioja (Tukiyhdistys Karvinen, Helsinki) 

Pia Vahekoski (Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis)  

Maritta Virnes-Torvinen (Raahen Psyyke)  

Päivi Vuokila-Oikkonen (Hyvän mielen talo, Oulu) 

 

LIITE III: Mielenterveyden keskusliiton hallituksen jäsenluettelo 

Puheenjohtaja: Tarmo Raatikainen 

Varapuheenjohtaja: Markus Raivio 

Jäsenet: 

Sirpa Ahola-Laurila 

Hannu Alén 

Heidi Järvinen 

Markus Lustig 

Esa Nordling 

Pekka Rompasaari 

Mimmi Tick 
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LIITE IV: Mielenterveyden keskusliiton hallituksen työryhmät  

Työryhmä  Puheenjohtaja ja 
sihteeri  

Työryhmän jäsenet  

Edunvalvontatyöryhmä Ilkka Malinen  

Merja Karinen  

Heidi Järvinen 

Hilkka Niskanen  

Tarmo Raatikainen 

  

Järjestö- ja 
ansiomerkkitoimikunta  

Markus Lustig  

Silja Lepistö  

Maie Puusaar  

Arto Haatanen 

Asko Husso  

Satu Ojala 

Merja Saksanen  

   

Liikunta- ja 
kulttuurityöryhmä  

Esa Nordling 

Kati Rantonen  

 

Eino Parvinen  

Heli Saarinen  

Anne- Maria Saglam 

Seppo Sundman  

Wille Härkönen 
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Omaistyöryhmä  Markus Raivio 

Tarja Tikkanen  

 

Sanna Hyry  

Outi Ståhlberg 

Virpi Jaakkola 

Sirkka Saaristo 

Juhani Uhlgren 
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LIITE V: Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistykset 31.12.2018 

 
 

Ala-Satakunnan Mielenterveysyhdistys ry 

Asukasyhdistys Neljäs Avain ry 

Balanssi ry 

Eläinvoimaa ry 

Emppis ry 

Enon Mielenterveysyhdistys Säihke ry 

Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry 

Etelän-SYLI ry 

Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry 

Hankasalmen Tuikku ry 

Heinäveden Mielenterveysyhdistys ry 

Hyrynsalmen Mielen Tuki ry 

Hyvän mielen pelit ry 

Hyvän mielen talo ry 

Hämeenkyrön Sarastus ry 
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Iin Seudun Jata ry 

Iisalmen Mielenterveystuki ry 

Ikaalisten Mielihyvä ry 

Imatran Puutalo ry 

Itäinen Tiimi ry 

Itä-Suomen-SYLI ry 

Jokilaaksojen Tiimi ry 

Joutsenon Mielenterveys JOMI ry 

Juankosken Soihtu ry 

Juuan Mielenterveysyhdistys Mielekäs ry 

Kaakkois-Suomen Syömishäiriöperheet ry 

Kaavin MIE-TE ry 

Kajaanin Hyvä Mieli ry 

Kaksisuuntaiset ry 

Kalajokilaakson Mielenterveysyhdistys Mielikit ry 

Kanta-Hämeen Mielenterveysyhdistys ry 

Karkkilan Mielenterveysyhdistys Mielekkäät ry 

Keiteleen Mielenterveysyhdistys Kelu ry 
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Keski-Pohjanmaan Kokemustutkijat ry 

Keski-Pohjanmaan Mielenterveysyhdistys Varaventtiili ry 

Keski-Savon Hoivakehitys ry 

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry 

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry 

Kiteen Mielenterveysyhdistys Pilke ry 

Kiuruveden Varapäre ry 

Kohti Valoa ry 

Kokemus- ja vertaistoimijat ry 

KoKoA - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry 

Kolarin Koheltajat ry 

Kontiolahden Mielenterveysyhdistys Porina ry 

Kuopion Mielenterveyden Tuki ry 

Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry 

Laitilan Seudun Mty LaitSeMiele ry 

Laukaan Mielenterveysyhdistys SARASTUS ry 

Leikkiväki ry 

Leppävirran MT-TUKI ry 
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Loimaan seudun mty Savikki ry 

Lounais-Suomen SYLI ry 

Luova Hulluus ry 

Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry 

Miehikkälän Mielenterveysyhdistys ry 

Mielen ry 

Mielen Tie ry 

Mielentaide ry 

Mielenterveyden Ystävät ry 

Mielenterveysyhdistys Ankkuri ry 

Mielenterveysyhdistys Etappi ry 

Mielenterveysyhdistys Helmi ry 

Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry 

Mielenterveysyhdistys ILO ry 

Mielenterveysyhdistys Kaippari ry 

Mielenterveysyhdistys Kello ry 

Mielenterveysyhdistys Kynkkä ry 

Mielenterveysyhdistys Merituuli ry 
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Mielenterveysyhdistys Mielikki ry 

Mielenterveysyhdistys Neilikka ry 

Mielenterveysyhdistys Salmi ry 

Mielenterveysyhdistys Vernetti ry 

Mielenvireys ry 

Mieli Maasta ry 

Mäntsälän Mielenterveysyhdistys Kasvu ry 

Neuropsykologinen Mielenterveysyhdistys Nepsy ry 

Nilsiän Virkistys ry 

Nivalan Mielenterveysyhdistys Lyhty ry 

Nokian Mielenterveysyhdistys Miete ry 

Oriveden Mielenterveysyhdistys Lumo ry 

Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry 

Paltamon Mielenterveysyhdistys Leppäkertut ry 

Palveluyhdistys Kaseva ry 

Paniikkihäiriöyhdistys ry 

Parikkalan seudun Mielenterveysyhdistys r.y. 

Parkanon seudun Mielenterveysyhdistys Toivo ry 
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Pelastakaa perheet ry 

Pertunmaan Mielenterveysyhdistys ry 

Pielaveden Miete ry 

Pietarsaaren Seudun Mty Ystävät ry 

Pohjanmaan Kuusistokoti ry 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 

Pohjanmaan-SYLI ry 

Pohjatuuli ry 

Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry 

Pollesta Potkua ry 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry 

Porin Ponitalli ry 

Porvoon seudun Mielenterveysyhdistys ry 

Pudasjärven Kajastus ry 

Punkalaitumen Mielenterveysyhdistys ry 

Puolangan Miete ry 

Pyhäjokialueen Mielenterveysyhdistys Käsikkäin ry 

Pyhäjärven Nativa ry 
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Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry 

Pälkäneen Mielenterveysyhdistys Tuike ry 

Raahen Psyyke ry 

Ranuan Mielenterveysyhdistys Kalakaani ry 

Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry 

Riihimäen MT-yhdistys ry 

Ristiinan Mielenterveysyhdistys Risla ry 

Savolaiset Selviytyjät ry 

Seinäjoen Alueen Mielenterveysyhdistys SAMY ry 

Siikalatvan Mielenterveysyhdistys Suopursut ry 

Siilinjärven Virkistys ry 

Siput ry 

Sireena ry 

Sisä-Suomen SYLI ry 

Sonkajärven Mielenterveyskerho ry 

Sotkamon Mielenterveyden tuki ry 

Suomen Moniääniset ry 

Suomen naisten Mielenterveysyhdistys ry 
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Suomen skitsofreniayhdistys ry 

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry 

Säpikäs ry 

Taiteen Sulattamo ry 

Terve Mieli ry 

Tornionseudun Mielenterveysyhdistys ry 

Tukea Persoonallisuushäiriöisten uhreille TUPU ry 

Tukiranka ry 

Tukiyhdistys Karvinen ry 

Tukiyhdistys Majakka ry 

Turun Mielenterveysyhdistys Itu ry 

TURVALINKKI ry 

Tuupovaaran Mielenterveysyhdistys Kajastus ry 

Tuuppari-Virolahden Mielenterveyden Tuki ry 

Tuusniemen Mielenterveysyhdistys Tuikku ry 

Tuusulan seudun Mielenterveysyhdistys Tuumi ry 

Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry 

Valoisa Koti ry 
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Vammalan seudun Mielenterveysyhdistys VoiMia ry 

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry 

Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry 

Vertaistuki Agora ry 

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry 

Viitasaaren Mielenterveysyhdistys Muikku ry 

VIRIKE ry 

Virtain Mielenterveysyhdistys ry 

Voimaa Kokemuksesta ry 

Yhdessä ry 

Ylä-Karjalan Mielenterveysyhdistys ry 

Ylöjärven Mielenterveysyhdistys Tammi ry 

Ääneseudun Ilona ry 

 
Yhteensä 160 jäsenyhdistystä, jäseniä yhteensä 17 305   
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LIITE VI: Mielenterveyden keskusliiton yhteistyöryhmät ja -verkostot  

 

1. Vaikuttamistoimintaan liittyvät työryhmät ja verkostot  

 

Liiton vaikuttamistyöhön kuuluvat useat työryhmä- ja verkostoedustukset, joissa 

työskennellään yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaikuttamistoiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Yhteistyötahot muodostuvat perinteisesti muiden vammaisjärjestöjen 

edustajista, mutta myös laajemmin muista kolmannen sektorin toimijoista, julkisen 

palvelujärjestelmän toimijoista sekä päättäjätahoista. Yhteistyö on kansallista ja 

kansainvälistä vaikuttamistyötä. 

 

Yhteistyökumppanit, joiden hallinnossa olemme mukana:  

A-klinikkasäätiö, hallitus, Olavi Sydänmaanlakka  

Aspa Palvelut Oy, hallitus vpj, Olavi Sydänmaanlakka  

Aspa-säätiö, hallituksen puheenjohtaja, Olavi Sydänmaanlakka  

Julia Mannisen säätiö, hoitokunnan jäsen Olavi Sydänmaanlakka  

Kuntoutussäätiö, hallituksen jäsen Heini Kapanen, varalla Kimmo Hane 

Lilinkotisäätiö, Merja Karinen, varalla Pirkko Jantunen  

Naantalin Karvetin Klubitalo ry, hallitus, Pirjo Metsäranta, varalla Milla Ristolainen  

Nuorisoasuntoliitto, hallituksen jäsen Heini Kapanen  

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, hallituksen jäsen Heini Kapanen,  

Raina-säätiö, hallintoneuvosto, Pirjo Metsäranta  

Soveli ry, hallitus (Olavi Sydänmaanlakka ja Kati Rantonen)  

Suomen Aivot ry, hallituksen jäsen Kimmo Hane 

Vates säätiö, hallituksen puheenjohtaja, Olavi Sydänmaanlakka 
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Muut vaikuttamistyöryhmät ja -verkostot:  

Ahkeruusrahatyöryhmä  

Aikakauslehtien liitto 

Aspa, Omat avaimet-projekti (STEA), ohjausryhmä  

Aspa, Mintressi-projekti (STEA), ohjausryhmä  

Aspa, Digi haltuun -hanke (STEA), ohjausryhmä  

Apu Terveys toimitusneuvosto  

Avokuntoutusverkosto, verkoston puheenjohtajisto 

Diabetesliitto, AMOS- hanke (STEA), ohjausryhmä 

Ihmisoikeusliitto, yhteistyöverkosto 

Julkulan sairaalan vertaistukiryhmän kehittämistyöryhmä KOMPASSI – SOSTE ry  

Kujato Arviointi- ja kehittämisverkosto (Helsingin Kurvin alueen järjestöt) yhteistyöverkosto  

Kuluttajaparlamentti 

Kuntoutusverkosto (KUVE) 

Kuopion kokemustoimintaverkosto, ohjausryhmä 

Kupittaan foorumi (ent.Turun psykiatria ja järjestöt), ohjausryhmä  

Liikkuva Mieli-verkosto  

Länsi-Suomen KASTE-hanke: Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille PPPR-hanke  

Mielenterveyspooli  

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta  

Myllyhoitoyhdistys, Ruoka ja riippuvuus -hanke (STEA), ohjausryhmä  

Oikeus oppimiseen neuvottelukunta  

OKM: Mielenterveysalan liikunnan kehittämissuositukset  

Oulun seudun mielenterveys- ja päihdeneuvosto  
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Oulun yliopisto, täydentävien opintojen keskus TOPIK  

Pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa hoidossa (THL, sairaanhoitopiirit) 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteinen tutkimusohjelma MIPA- projekti ohjausryhmä  

Rakentava vuorovaikutus -projekti (STEA), ohjausryhmä 

Rivakka ote -hallituksen kärkihanke, ohjausryhmä 

SADe sot -ohjelman Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden klusteriryhmä Soste  

Skitsofreniakoalitio 

SoveLi ry  

Sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä (RAY:n koolle kutsuma ja koordinoima)  

STM: Itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevan lainsäädännön valmistelutyöryhmä  

STM: Itsemääräämisoikeustyöryhmän toimeenpano-ohjelmaa valmisteleva työryhmä  

STM: Osatyökykyiset työssä -ohjelma  

STM: Sosiaalihuoltolain uudistamista koskeva taustaryhmä Suomalaisen työn liitto  

Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasjaoksen asiantuntijaryhmä (Pirkko Jantunen) 

Tahdonvastaisten toimenpiteiden vähentäminen -työryhmä (Kuopion yliopistollinen sairaala)  

Turun Nuoret- verkosto, ohjausryhmä 

Turun seudun kokemuskoulutus (järjestöjen yhteinen), ohjausryhmä 

Työterveyslaitos, STM: Työn muokkauksen keinot kun mielenterveydenhäiriö vaikuttaa 

työkykyyn -opas, ohjausryhmä jäsenyys  

Valo ry Vammaisfoorumi  

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä  

Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto (Pirkko Jantunen / Merja Karinen) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun Psykiatrian organisaatioiden yhdistymistä 

valmisteleva työryhmä  

VATES välityömarkkinaryhmä  
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VF:n vammaispalvelulain uudistamista käsittelevä taustatyöryhmä  

VF:n sosiaalihuoltolain uudistusta seuraava työryhmä  

VNY Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö  

 

2. Kehittämistyöhön liittyvät työryhmät ja verkostot  

 

Toimintavuonna yhteistyökumppaneiden ja uusien verkostojen määrä kasvoi. Toiminnan 

kehittämiseen liittyviin työryhmiin osallistuvat kaikki liiton työntekijät oman 

asiantuntemuksensa mukaisesti. Kehittämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään muiden 

toimijoiden projekteissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja 

työryhmissä.  

 

Projektiyhteistyö  

A-klinikkasäätiö, Lasinen lapsuus – Sirpaleinen mieli -projekti 

A-klinikkasäätiö, Nuortenlinkki  

Epilepsialiitto, Työtä tekijöille -projekti 

Etäsopehanke (Invalidiliitto)  

Helsingin Diakonissalaitos, VAMOS Turku hanke 

Helsingin neuvontaverkosto  

Hyvän mielen talo ry, Mielipaletti-projekti  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pelaten terveeks? -hanke  

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hanke 

Lihastautiliitto, Duuni-mentori  

Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille – PPPR-hanke/Länsi-Suomi (Kaste)  

Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry 
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Päijät-Hämeen Kumppanuusverkosto projekti  

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry,  

Hyvällä Mielellä Vedessä hanke THL 

Green care Etelä-Suomen hanke  

Validian/Invalidiliiton asumispalvelut 

EPA-projekti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

Mielenterveystalo-hanke  

 

Kehittämisyhteistyö:  

EAPN-Fin, Köyhyys- ja terveystyöryhmä  

Kelan vammaisasiakasraati 

Järjestöjen sopeutumisvalmennustyöryhmä 

Järjestöjen sosiaaliturvaopastyöryhmä 

Kelan vammaiset uusasiakastyöryhmä  

Kokemusasiantuntijuuden kehittämisverkosto (MIEPÄ) 

Kujato verkosto (Helsinki)  

Kuka kuuntelee köyhää verkosto  

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma  

Kyvyt käyttöön -työhönvalmennuksen kehittämisryhmä (VATES)  

Lapin sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvosto 

MIDAS/Mielenterveyden edistämisen yhteistyöverkosto (Kuopio)  

Mielenterveystoimijoiden verkosto (Jyväskylä)  

Mikkelin seudun mielenterveystoimijat  

MPNET – Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto,  

MIEPÄ-verkosto  
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Omaisfoorumi, Hyvän mielen talo  

Osaamis- ja palvelukeskus Majakka (Kuopio)  

Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TOPIK)  

Pohjois-Savon kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta  

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöryhmä (POTKA)  

Pääkaupunkiseudun Neuvontaverkosto  

Recovery-työryhmä  

Sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä (STEA) 

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso  

SOSTE:n alueverkostot  

Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -tutkimusryhmä (Turun ammattikorkeakoulu)  

Täydentävien opintojen keskuksen Ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen 

ohjausryhmä (Oulun yliopisto)  

Vammaisjärjestöjen Nuorisoyhteistyöverkosto (VNY ry)  

Vanhustyön järjestöjen Vahva-verkosto  

Välityömarkkinoiden kehittämisryhmä (VATES)  

YTY:n kansanterveyden neuvottelutyöryhmä, järjestöjen sosiaaliturvaopastyöryhmä  

 

Kansainvälinen yhteistyö:  

CEFEC, Confederation of European social Firms, Employment initiatives and social Co-

operatives LUNDBECK  

RIFI ry, Rehabilitational International Finnish Committee  

Mental Health Europe  

NFSMH, Nordisk Förening för Social och Mental Hälsa 

Gamian - Europe  
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LIITE VII: Mielenterveyden keskusliiton tuloslaskelma ja tase 

 



 

 

83 

 

 


