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I Johdanto 

FinFami-Uusimaa ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten järjestö, joka toiminnallaan 

tukee omaisen ja perheiden hyvinvointia sekä tekee yhteistyötä ammattilaisten kanssa. 

Tämä, Edunvalvontaa arjessa, opas täydentää aiemmin sekä verkossa että painettuna julkaistua 

Edunvalvontaopasta. Edunvalvontaa arjessa -opas antaa käytännön tietoa niihin arjen elämän 

pulmatilanteisiin, mitä sairastuminen voi tuoda tullessaan. Sairastuminen voi vaikuttaa moneen asiaan 

kuten vaikkapa taloudelliseen tilanteeseen, opiskeluun tai työllistymiseen. Sairastuminen myös 

koskettaa monella tavalla läheisiä. 

Aiemmin julkaistuun Edunvalvontaoppaaseen koottiin kuntoutujan, hänen läheisensä ja työntekijän 

oikeusasemaan liittyviä asioita. 

Tämänkin oppaan toivotaan osaltaan tukevan ja kannustavan ammattilaisia, kuntoutujia ja heidän 

läheisiään toimivaan yhteistyöhön. 

Eija Suominen, verkostokehittäjä 

FinFami Uusimaa ry 

 

II Talous 

Paula Paloheimo/Takuusäätiö 

 

Johdanto 

Noin joka kymmenennellä ihmisellä on velkaongelmia elämänsä aikana. Vielä useammalla on ajoittain 

vaikeuksia maksaa laskujaan. Lisäksi arvioidaan, että noin 660 000 ihmistä elää Suomessa 

köyhyysrajalla. Voisi siis sanoa, että kamppailu raha-asioiden kanssa on arkipäivää monelle ihmiselle. 

Rahasta puhuminen on kuitenkin meille vaikeaa. 

Rahasta puhumisen ei tarvitse tarkoittaa palkasta tai tuloista puhumista, vaan se on puhetta rahan 

riittävyydestä ja arjesta. Raha on luonnollinen osa arkea, ostaahan jokainen meistä ruokaa ja maksaa 

asumisen kustannuksia. Esimerkiksi pitkäaikainen työelämän ulkopuolella olo aiheuttaa lähes 

poikkeuksetta taloudellisen ahdingon. Usein heikko rahatilanne johtuukin elämässä tapahtuneista 

yllättävistä muutoksista, jotka ovat johtaneet tulojen ennakoimattomaan pienentymiseen. 

Taloudellisten vaikeuksien taustalla on usein surullisia kertomuksia avioeroista, työttömyydestä tai 

sairastumisesta. 

Taloudellinen niukkuus aiheuttaa kovasti stressiä ja huolta. Se on yllättävän usein myös asia, josta ei 

puhuta edes läheisille. Taakka, jota kannetaan aivan yksin. Siksi raha-asioiden puheeksi ottaminen on 

tärkeää ja oleellinen osa ihmisen kohtaamista kokonaisvaltaisesti.  Uskalla siis kysyä ja puhua rahasta. 

 

Varhainen puuttuminen ja oman talouden hälytysmerkkejä 

Jos huomataan, että esimerkiksi läheisellä on vaikeuksia saada rahoja riittämään, kannattaa asiasta 

kysyä. Tarkoitus ei ole urkkia tai arvostella toisen rahankäyttöä, vaan aidosti kysyä pärjääkö hän. Raha-

asiat ovat intiimejä asioita ja rahankäyttöön liittyy paljon tunteita. Siksi on tärkeää lähestyä niitä ilman 

arvolatausta. 

Pelkkä kysyminen saattaa herättää toisessa halun hakea apua. Ja avun hakeminen on aina hyvä asia. 
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Konkreettisia oman talouden hälytysmerkkejä ovat esimerkiksi: vuokran maksaminen aina myöhässä, 

laskujen maksaminen myöhässä, tarve maksaa arjen menoja luotolla, rahojen loppuminen kesken 

kuuta. Tai se, että joutuu käyttämään säästöjä arjen menoihin. 

Vaihtoehtoja on enemmän, jos hakee apua ajoissa. 

Lisätietoja avun hakemisesta: 

http://www.takuusaatio.fi/hae-apua/apua-talous-ja-velkaongelmiin 

 

Oikeus asiakasmaksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen 

Joihinkin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin on mahdollista saada alennus tai ne voidaan jättää 

perimättä asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Vaikea taloudellinen tilanne voi olla esimerkiksi 

vapaaehtoinen velkajärjestely, pitkäaikainen toimeentulotuen tarve tai pitkäkestoinen ulosmittaus. 

Vaikea taloudellinen tilanne ei aina synnytä oikeutta toimeentulotukeen, esimerkiksi vapaaehtoisia 

velkajärjestelyitä ei huomioida toimeentulotuessa menoina. Näin ollen erityisesti niiden ihmisten, jotka 

eivät saa säännöllisesti toimeentulotukea, mutta ovat tosiasiallisesti vaikeassa taloudellisessa 

tilanteessa, kannattaa hakea maksujen alennusta. Asiakasmaksun alennusta pitää hakea ennen laskun 

erääntymistä ja hakukäytännöt vaihtelevat kunnittain. Kunnan työntekijällä on velvollisuus ohjeistaa 

asiakasta alennuksen hakemisessa.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734 

http://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut 

 

Jos tarvitset järjestelyä 

Jos taloudellinen tilanne kärjistyy ja velkaa alkaa syntyä tai on jo syntynyt, kannattaa apua hakea. Paras 

paikka hakea apua on oman kunnan talous- ja velkaneuvonta. Talous- ja velkaneuvonta on kuntalaiselle 

maksutonta. Velkaneuvojan kanssa kartoitetaan oma tilanne ja parhaat ratkaisuvaihtoehdot. 

Velkajärjestelyistä voi lukea enemmän seuraavista linkeistä: 

http://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/ratkaisuja-velkaongelmiin  

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely 

Velkajärjestelyyn hakeminen on usein pitkä prosessi, ja asiat eivät ratkea nopealla aikataululla. 

Järjestelyä hakiessa on myös hyvä olla varautunut siihen, että elämä järjestelyssä vaati kurinalaisuutta 

ja taitoa pärjätä pienillä rahoilla. 

Tilanne voi myös joskus olla sellainen, ettei selvää ratkaisua löydy ainakaan lyhyellä aikavälillä. Tällöin 

ainoa vaihtoehto saattaa olla tyytyminen ulosottoon muutamaksi vuodeksi. Ulosoton ei kuitenkaan 

pitäisi olla pysyvä ratkaisu. Apua kannattaakin aina hakea uudelleen, vaikka edellisellä kerralla asiat 

eivät olisi edenneet toivotulla tavalla. 

 

Läheinen 

Taloudelliset vaikeudet heijastuvat usein lähipiiriin. Läheiset saattavat avustaa vaikeuksissa olevaa 

ihmistä esimerkiksi maksamalla hänen laskujaan, ostamalla ruokaa tai vaatteita tai maksamalla lasten 

harrastusmenoja. Monet vanhemmat kokevat velvollisuudekseen tukea aikuista lastaan taloudellisesti. 

Avustamisessa ei ole mitään väärää, jos oma talous sen kestää. Valitettavan usein läheiset kuitenkin 

http://www.takuusaatio.fi/hae-apua/apua-talous-ja-velkaongelmiin
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut
http://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/ratkaisuja-velkaongelmiin
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely
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joutuvat itse taloudellisiin vaikeuksiin avustaessaan toista. Tällaisessa tilanteessa olisikin tärkeää 

pysähtyä miettimään omaa tilannettaan, asettaa rohkeasti rajoja ja olla terveellä tavalla itsekäs. 

Kenenkään edun mukaista ei ole se, läheiset joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin avustamisen vuoksi. 

 

III Työllistyminen ja opiskelu 

Reetta Sedergren/Nurmijärven Klubitalon johtaja 

 

Johdanto 

Nykypäivänä on olemassa useita polkuja sekä työllistymiseen sekä opiskeluun. Työllistymisen ja 

opiskelujen polut sekä mahdollisuudet vaihtelevat eri kunnissa. Parhaan tiedon oman kunnan 

työllistymisen palveluista saa oman alueen sosiaalityöntekijältä, työ- ja elinkeinopalveluista (TE-

palvelut), KELAsta tai kunnan/ kaupungin monipalvelupisteestä. Jos paikkakunnalla on Klubitalo-

toimintaa, voi toimintaan osallistumisen kautta saada paljon tietoa ja tukea työllistymiseen ja 

opiskeluun. Jos henkilö on eläkkeellä tai kuntoutustuella, myös työeläkeyhtiöstä voi tiedustella tukea 

työllistymiseen tai opiskeluun ja sen suunnitteluun. 

Palvelun järjestäjältä tai sosiaalietuuden myöntäjältä on syytä varmistaa, kuinka työnteko/opiskelu 

vaikuttaa toimeentuloon ja mahdollisesti myönnettyihin etuuksiin (esim. asumistuki, toimeentulotuki). 

Lisäksi on hyvä selvittää, kuinka toimeentulo järjestyy, jos opiskelu syystä tai toisesta keskeytyy. 

 

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus (KELA) 

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää toiveita, osaamista ja taitoja 

vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö. Työhönvalmennuksen kesto on keskimäärin 

vuoden. Työhönvalmennuksen alkuvaiheessa tukea saadaan työpaikan etsimiseen sekä työnhaku- ja 

työelämätaitojen vahvistamiseen. Tämän jälkeen tukea ja ohjausta annetaan työn tekemiseen ja 

työelämään siirtymiseen. Myös työnantajaa tuetaan kuntoutujan työllistämisessä. Päätösvaiheessa 

mietitään, millaista tukea vielä tarvitaan, jotta hakija sijoittuisi työelämään. Samalla suunnitellaan myös 

sitä, mihin henkilö suuntaa työhönvalmennuksen jälkeen.  

http://www.kela.fi/tyoikaisille_tyohonvalmennus 

 

TE-Toimiston palveluita 

Työ- ja elinkeinotoimistot (TE- toimistot) järjestävät monenlaisia väyliä työllistymiseen. 

Tukityöllistämisestä sovitaan työnhaku- tai aktivointisuunnitelmassa, jonka työnhakija ja 

työvoimatoimisto tekevät yhdessä. 

Työvalmentaja tukee työpaikan hakemisessa ja tarvittaessa toimii kuntoutujan tukena uuden työn 

alkuvaiheessa.  

Työkokeilussa työpaikalla selvitetään kuntoutujan soveltuvuutta tiettyyn ammattiin tai selvitetään 

kouluttautumisvaihtoehtoja. Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun 

tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä 

kirjallisen sopimuksen työkokeilusta ennen työkokeilun alkamista. Työkokeilu ei ole työsuhde, sen 

ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. TE-toimisto voi maksaa 

työkokeiluun osallistuvalle harkinnanvaraista kulukorvausta. Ammatinvalinnassa tukea voi myös saada 

http://www.kela.fi/tyoikaisille_tyohonvalmennus
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ammatinvalintapsykologilta, joka tapaamismahdollisuuksia kannattaa kysy TE-toimistosta. 

Koulutuskokeilussa kuntoutuja voi tutustua koulutusalaan ja oppilaitokseen, johon hän suunnittelee 

hakevansa.  

Työvoimatoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. 

Tuen myöntäminen harkitaan asiakaskohtaisesti.  

http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html 

http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf 

 

Työtoiminta (kunnat ja kolmas sektori) 

Työtoiminnalla tarkoitetaan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä edistävää toimintaa. Se voi käytännössä 

tarkoittaa esim. keittiö- ja kahviotyötä tai erilaisia kädentaitoja vaativia töitä. Työtoimintaa järjestetään 

työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuuden tai sairauden vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua 

työllistymistä tukevaan toimintaan ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai 

työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Työtoiminasta maksettava korvaus on 

verotonta, jos korvauksen saaja on mielenterveyspalvelujen käyttäjä ja korvauksen maksaja on kunta 

tai yleishyödyllinen yhteisö. Veroton korvaus voi olla enintään 12 euroa päivässä. Työllistymistä tukeva 

toiminta ja työtoiminta ovat kuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa toimintaa. Kunnat järjestävät näitä 

toimintoja mielenterveyskuntoutujille kuitenkin hyvin vähän. Tämän vuoksi yhdistyksillä ja muilla 

kolmannen sektorin toimijoilla on keskeinen tehtävä näiden palvelujen toteuttajana.  

http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt- opas-2015-2306.pdf 

 

Klubitalot työllistymisen ja opintojen tukena 

Klubitalojen tavoitteena on tarjota kävijöilleen sisältöä ja mielekästä yhdessä tekemistä talolla 

tapahtuvien töiden (esim. yhteisen lounaan valmistus, talon ylläpidolliset työt, toimistotyöt ym.) 

merkeissä. Lisäksi Klubitalot tarjoavat työ- ja opintovalmentajien henkilökohtaista tukea löytämään 

omannäköinen tapa työllistyä tai edetä työelämään paluuta kohti. Taloilta kannattaa kysellä tuetun 

työn työpaikkoja sekä Klubitalon oman työllistymisohjelman mukaisia siirtymätöitä. Lisäksi 

työvalmentajat tukevat työnhakuprosessissa sekä omalta tuntuvan työn löytämisessä julkisilta 

markkinoilta ja tukevat pohtimaan sinulle elämäntilanteeseesi sopivaa työllistymisen muotoa.  

 Siirtymätyöllä tarkoitetaan Klubitaloyhteisön tukemaa, määräaikaista työsuhdetta avoimilla 

työmarkkinoilla. Siirtymätyö on yleensä suoritustason työtä, jonka pystyy oppimaan paikan päällä. 

Työntekijä tekee työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ja työstä maksetaan normaali, alan 

työehtosopimuksen mukainen palkka. Klubitalon työvalmentaja vastaa työhön perehdytyksestä ja 

antaa tarvittaessa työntekijälle tukea jakson aikana. Ohjaaja myös paikkaa tarvittaessa mahdollisia 

poissaoloja. Yhden siirtymätyöjakson (kesto noin 6kk) päättymisen jälkeen työtä jatkaa toinen 

Klubitalon jäsen. Näin mahdollisimman moni kuntoutuja pääsee hyötymään siirtymätyöstä. (Tiedot 

Helsingin Klubitalon jäsenet, Aki & Hanna, Suomen klubitalot) 

Klubitalon opintovalmentajaa kannattaa tulla tapaamaan, jos esimerkiksi opinnot ovat syystä tai 

toisesta jääneet kesken, opinnoissa etenemisessä on tuen tarvetta, uuden alan oppiminen kiinnostaa 

tai jos olet kiinnostunut lyhyemmistäkin opinnoista tai -kursseista, jotka voisivat helpottaa 

työllistymistäsi tai muuten toisivat lisää sisältöä elämään. 

Työllistymisen tuen sekä opintovalmennuksen lisäksi Klubitaloilta saat mahdollisuuden yhdessä oloon 

http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-%20opas-2015-2306.pdf
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sekä vertaistukeen, päivärytmin ylläpitämiseen, opiskeluun ja työllistymiseen. 

http://www.suomenklubitalot.fi/toiminta/siirtymatyoohjelma 

Aktiivimallin vaikutukset näkyvät myös sellaisten Klubitalon kävijöiden arjessa, jotka ovat statukseltaan 

työttömiä työnhakijoita. Aktivointitoimenpiteet eivät koske työnhakijoita jotka ovat eläkkeellä, 

kuntoutustuella, sairauslomalla, henkilöitä jotka toimivat omaishoitajina tai henkilöitä jotka odottavat 

eläkepäätöstä. Valitettavasti vapaaehtoistyö tai Klubitalotoimintaan osallistuminen täytä toistaiseksi 

aktiivisuusvelvoitetta, vaikka poliittista keskustelua teemasta on käynnissä. Klubitaloilla toivommekin, 

että tähän tulisi pian muutos. Myös Aktiivimallia koskevia kysymyksiä voit pohtia paikkakuntasi 

Klubitalolla yhdessä työvalmentajien kanssa.  

Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson (65 etuuden 

maksupäivää) aikana joko 

• tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (Palkan on oltava TES:n mukainen.) 

• ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon 

vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa) TAI 

• oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa 

• Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson 

ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. 

http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli 
  

Valmentava koulutus (erityisoppilaitokset sekä ammatilliset oppilaitokset) 

Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen 

koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan. Koulutuksen tavoitteet määräytyvät 

opiskelijan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan ja koulutus kestää yleensä yhden lukuvuoden. 

Valmentavaa koulutusta antavat kaikki erityisoppilaitokset sekä osa tavallisista ammatillisista 

oppilaitoksista. Niihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://opintopolku.fi. 

Valmentavat koulutukset ovat opiskelijalle pääsääntöisesti maksuttomia.  

http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf 

 

Oppisopimuskoulutus 

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota 

täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla 

kursseilla. Oppisopimuskoulutuksen minimituntimäärä on 25 tuntia viikossa, mikä tarkoittaa 

sitoutumista viisi tuntia päivässä toteutettavaan koulutukseen. Jos oppisopimusopiskelu tuntuu omalta 

vaihtoehdolta, kannattaa käydä tutustumassa oppilaitosten oppisopimusinfoissa. 

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, 

ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. 

Oppisopimusopiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä oppimisen ajalta sekä 

taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen ajalta. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työhallinto 

voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea. Palkkatuesta saat lisää tietoa TE-palveluista.  

www.oppisopimus.net 

http://www.suomenklubitalot.fi/toiminta/siirtymatyoohjelma
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli
https://opintopolku.fi/
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf
http://www.oppisopimus.net/
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http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/ 

index.html 

 

Aikuisopiskelu 

Aikuisten opiskelumahdollisuuksia pyritään koko ajan parantamaan edistämällä itseopiskelua ja 

etäopiskelua. Monien koulutusten lähiopetusjaksot painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin tai 

järjestetään tiiviinä intensiivijaksoina, joka helpottaa opiskelua työn ohella. Suomessa aikuisille 

järjestetään koulutusta yli 1 000 oppilaitoksessa: aikuislukiot (peruskoulu- ja lukiotutkintojen 

suorittaminen), ammatillinen aikuiskoulutus (ammatillisen perustutkinnon suorittaminen), avoin 

yliopisto (yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa 

opiskelua), kansalais- ja työväenopistot (yleissivistäviä, yhteiskunnallisia ja harrasteopintoja), 

yksityinen sektori (henkilöstökoulutusta organisaatioiden ja yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin). 

Aikuisopiskelijat hakeutuvat ammatillisiin opintoihin pääasiassa jatkuvan haun kautta, jolloin ei tarvitse 

jäädä odottelemaan yhteishakua. Opiskelusuuntaa pohtiessa kannattaa olla suoraan yhteydessä 

oppilaitoksiin ja sopia tutustumiskäyntejä eri aloille tai osallistua oppilaitosten avoimiin oviin. 

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavasti opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen 

suorittamisen myös kokopäivätyön ohessa. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea 

opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia kuten työmarkkinatukea. 

Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse.  

http://www.aikuis-koulutus.fi/Aikuiskoulutus d3115.html 

Mooc-kurssit (massive open online courses) ovat yliopistojen ilmaiseksi kaikille tarjoamia kursseja, joita 

voi sisällyttää tutkintoon, mikäli henkilöllä on tutkinto-oikeus. Osoitteesta www.coursera.org on 

mahdollista löytää ilmaisia korkeakouluopintoja usealta alalta, mutta kuten avoin yliopistokin, nämä 

eivät johda suoraan tutkintoon. 

Lisää tietoa ja linkkejä löydät koulutusten järjestäjiltä sekä palveluiden järjestäjiltä kuntakohtaisesti. 

Mielenterveyden keskusliiton kokooma opas ”Mielenterveyskuntoutujan ammatillista kuntoutumista 

tukevat palvelut opiskelua tai työhön paluuta suunnittelevalle” voi myös tarjota sinulle lisätietoa:  

http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf 

 

IV Asuminen 

Anja Tauriainen/Puheenjohtaja Hyvinkään Omaistoiminnan neuvottelukunta FinFami Uusimaa ry ja 

Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 

 

Suomessa kunnilla on velvollisuus järjestää kotipalvelu. Maksu palvelusta määräytyy sen mukaan, onko 

kyse tilapäisestä vai jatkuvasta avuntarpeesta. Lisätietoja saa oman kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollosta. 

Asumisen järjestämiseen vaikuttaa paljon asumispalvelujen kilpailuttaminen. Kilpailuttamisen taustalla 

olevista kriteereistä päättää kunta. Kunnassa määritellään minimit ja palvelujen valvonta on kunnassa. 

Asiakkaan kannalta paras palvelu saavutettaisiin sillä, että kriteereissä painotettaisiin laatua 40 % ja 

hintaa 60 %. Tällä hetkellä enenevässä määrin kunnissa näyttäisi olevan tilanne se, että ainoastaan 

hinta vaikuttaa. 

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kunta voi yhdistää 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.aikuis-koulutus.fi/Aikuiskoulutus%09d3115.html
https://finfamiuusimaa.sharepoint.com/sites/VETO-projekti636/Jaetut%20asiakirjat/General/Oppaiden%20materiaalit/Edunvalvonta/www.coursera.org
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf
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sosiaalihuoltolakiin perustuvan kotipalvelun ja terveydenhuoltolakiin perustuvan kotisairaanhoidon 

kotihoidoksi. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Terveydenhuoltolaki 1326/2010) 

Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun 

syyn vuoksi alentunut. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen 

hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, 

uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi.  

http://stm.fi/kotihoito-kotipalvelut 

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat 

monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat 

saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua. Tukipalveluja 

ovat: ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto, kauppa- ja muut asiointipalvelut ja sosiaalista kanssakäymistä 

edistävät palvelut. 

http://stm.fi/kotihoito-kotipalvelut 

Mielenterveyskuntoutujat asuvat eri tavoin omasta elämän tilanteestaan riippuen, esimerkiksi 

itsenäisesti vuokra- tai omistusasunnossa, perheensä kanssa tai tuetussa asunnossa. Valitettavasti 

moni on myös asunnoton. 

Merkittävä avohoidon sektori on mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, joiden piirissä 

kuntoutetaan tällä hetkellä noin 8000 avohoidon potilasta eri asteisesti tuetuilla asumispaikoilla, 

tehostetusta ympärivuorokautisesti valvotusta tukiasumiseen. He sairastavat vaikeita 

mielenterveyshäiriöitä, useimmat skitsofreniaa, eivätkä pärjää itsenäisessä asumisessa. 

Asumisyksikköpaikkojen lisääminen on vähentänyt sairaalahoidon tarvetta.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1990/19901116 

Käytettävissä olevasta mielenterveyskuntoutujien tuetusta asumisesta käytetään monia eri termejä 

palvelun tuottajasta ja kunnasta riippuen. Palveluiden saatavuutta voi hankaloittaa se, että käytännöt 

ja käsitteet poikkeavat kunnittain. Tuettu asuminen voi tarkoittaa asumispalveluita, palveluasumista 

tai tehostettua palveluasumista. Tuetun asumispalvelun palvelu voi olla esimerkiksi työntekijän käynnit 

tai ryhmätoiminta. 

Palveluasuminen toisaalla voi tarkoittaa sitä, että asiakas saa tukea useita kertoja päivässä kaikkina 

viikonpäivinä. Hän asuu omassa asunnossaan. Palvelut sovitetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista 

lähtien. Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat ateriat, 

tukipalvelumaksun sekä asiakasmaksun saamistaan hoivapalveluista. Asiakasmaksu määräytyy tulojen 

mukaan. Palveluasunnoissa hoivan, huolenpidon ja muun avun tai palvelun tarve määritellään 

henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman avulla. 

Asukkaiden omaan hankintaan voivat kuulua: 

• Henkilökohtaiset vaatteet 

• Vuodevaatteet 

• Huonekalut/verhot 

• Henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluvat tarvikkeet (esimerkiksi lisävaipat) 

• Ruokaliinat 

• Pyykkikori tai muut yksilökohtaiset asumisen pientarvikkeet 

http://stm.fi/kotihoito-kotipalvelut
http://stm.fi/kotihoito-kotipalvelut
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1990/19901116
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• Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 

• Yleensä samat tarvikkeet kuin kotiinkin 

Tehostettu palveluasuminen on yleensä tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja avustamista 

ympäri vuorokauden. Palvelut tapahtuvat asiakkaan asumispalveluyksikössä ”omassa kodissa” hänen 

tarpeistaan lähtien. 

Henkilökohtaisella avulla voidaan tarkoittaa asiakkaan arkisia toimia, joita hän itsekin tekisi, mutta 

sairautensa vuoksi ei niistä selviä. Merkittävän uuden kohderyhmän muodostavat nuoret, joilta puutuu 

taidot itsenäiseen arkielämään. 

Tukiasumisella tarkoitetaan yleensä asumista paikassa, josta ei osteta hoito - ja hoivapalveluja ja joissa 

ei ole ympärivuorokautista valvontaa. Asiakkailla ei ole jatkuvaa hoidon ja hoivan tarvetta, vaan avun 

tarve keskittyy lähinnä päivittäisten toimintojen ohjaamiseen ja tukemiseen. 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään asioita, jotka koskevat myös mielenterveyttä ja 

mielenterveyskuntoutujien oikeuksia, kuten asumiseen liittyvät tuet, toimintakykyyn liittyvät tuet, 

koulutusta ja työelämää koskeva ohjaus ja sosiaalinen kuntoutus. (Sosiaalihuoltolaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301) 

Laadukas kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen 

perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä kunnan ja 

palvelun käyttäjän kanssa. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen 

muuttuessa. 

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. 

Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. 

Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. 

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. 

Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus saada 

kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Erityisen tärkeää se on silloin, jos päätös on 

kielteinen eikä palvelua tai tukea anneta. Asiakas ei voi hakea päätökseen muutosta, jos hän ei saa 

kirjallista päätöstä. 

Palvelutarvearviota täydennetään asiakassuunnitelmalla, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 

Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana. Suunnitelman laativat kunnan 

viranomaiset yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai laillisen edustajansa kanssa.  

http://stm.fi/sosiaalipalvelujen-saatavuus 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://stm.fi/sosiaalipalvelujen-saatavuus
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V Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia kuntoutujille sekä 

heidän omaiselleen tai muulle läheiselle 

Marjukka Eerola ja Marianne Rossi/sosionomiopiskelijat Laurea Ammattikorkeakoulu 

 

Johdanto 

Jokaisella meistä on mahdollisuus harrastaa ja virkistää mieltään. Harrastuksissa voi käyttää omia 

taitoja ja lahjakkuuksia, mikä lisää elämän mielekkyyden kokemusta. Harrastaessa voi myös oppia uusia 

asioita ja siten saada uudenlaista ajatuksen aihetta ja mukavaa tekemistä. 

Harrastaa voi yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ihmiset ovat yksilöitä ja se, mikä sopii toiselle ei 

välttämättä sovikaan jollekin toiselle. Jokainen voikin pohtia sitä, millaisen tekemisen itse kokee 

mielekkäänä ja sisäistä voimantunnetta kasvattavana. Kokeilemalla rohkeasti erilaisia vaihtoehtoja voi 

löytää itselleen sopivan harrastuksen. Joskus voi käydä niin, että se, minkä olisi viimeisimmäksi ajatellut 

sopivan itselleen, onkin lopulta mieluisinta. Harrastukset ja virkistysmahdollisuudet eivät ole aina 

maksullisia, sillä tekemistä ja piristäviä asioita voi löytää myös ilmaiseksi esimerkiksi lähiympäristöstä 

tai erilaisesta yhdistystoiminnasta. Luonto ja liikkuminen ovat asioita, joiden on todettu olevan 

monessakin mielessä ihmisille hyväksi ja kannattaakin lähteä kotoa vaikka kävelylle. 

Yli kolmannes kaikesta aikuisten vapaa-ajan liikunnasta ja ulkoilusta tapahtuu luonnossa, kuten 

metsässä. Liikuntapaikkana luonto voi olla rakennettua ympäristöä rentouttavampi. Se tarjoaa 

esteettisiä elämyksiä ja innostaa liikkumaan, samalla rauhoittaen ja lieventäen stressiä. Useat ulkoilu- 

ja luontoharrastukset pitävät yllä ihmissuhteita, mutta toisaalta ne mahdollistavat myös vetäytymisen 

omaan rauhaan. Mieliala kohenee ja myönteiset mielialat vahvistuvat ulkona liikkuessa ja moni on 

liikkuessaan kokenut, kuinka mieli tyhjenee sekä ajatukset selkiintyvät. Liikkuminen luonnossa 

vaikuttaa terveyteen positiivisesti. Liikkumalla ja oleilemalla luonnossa haetaan virkistystä, 

rentoutumista, rauhaa, hiljaisuutta ja erilaisia elämyksiä.  

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-vaikuttaa-mieleen 

Liikkuminen luonnossa ja siellä oleminen voi ylläpitää etenkin hyvänlaatuista unta sekä mielialaa. 

Stressin, ahdistuneisuuden ja masennuksen oireet saattavat helpottua. Liikunta auttaa myös 

painonhallintaan. 

Luonto vaikuttaa ihmiseen eri aistien välityksellä. Se vaikuttaa myös ihmisen sisäisen kellon toimintaan 

silmiin tulevan valon määrän kautta ja tästä johtuen myös ihmiset, joilla on unettomuutta tai 

kaamosmasennusta, saattavat hyötyä luonnossa liikkumisesta. Luontoa voi käyttää ahdistuksen, 

levottomuuden ja masennuksen lievittämiseen sekä tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen. 

Oleskelu luonnossa voi lievittää fyysisiä oireita kuten kipua ja vähentää myös häiritsevää tietoisuutta 

niistä. 

Luonnosta saa parhaan terveyshyödyn toistuvilla käynneillä omilla mielipaikoillaan. Tämän vuoksi 

luonnon tuleekin olla lähellä arkea, jokapäiväisessä elinympäristössä.  

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/luonto- hoivaa-

mielt%C3%A4-ja-kehoa 

Liikunnan avulla voidaan kohentaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sen kautta ihminen 

voi saada muun muassa onnistumisen kokemuksia, mielenpiristystä ja jaksamista arkeen, mitkä 

vaikuttavat osaltaan itsetunnon parantumiseen. Harrastamalla liikuntaa kasvaa kiinnostus omaa 

terveyttä kohtaan. 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-vaikuttaa-mieleen
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/luonto-%20hoivaa-mielt%C3%A4-ja-kehoa
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/luonto-%20hoivaa-mielt%C3%A4-ja-kehoa
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Liikunnan avulla voi hallita stressiä, parantaa unen laatua ja helpottaa nukahtamista, lisäksi se auttaa 

haastavissa elämäntilanteissa ahdistusta sekä jännitystiloja vähentämällä. Säännöllinen liikunta auttaa 

arjen vaatimuksista selviytymistä ja on osa hyvinvointia. Liikunta luo pohjan terveelle elämälle ja 

elämäntavoille.  

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/liikunta-kehon-kuunteleminen 

Omatoimisen harrastamisen, kuten luonnossa liikkumisen, käsitöiden, musiikin, kuvataiteen tai 

puutarhanhoidon lisäksi, on mahdollista myös hakeutua eri tahojen järjestämien harrastusten ja 

virkistystoimintojen pariin. Näitä tahoja ovat muun muassa kunnat, seurakunnat, kansalaisopistot, 

yhdistykset ja urheiluseurat. Lähtemällä mukaan heidän toimintoihinsa on mahdollista tutustua muihin 

ihmisiin ja luoda sitä kautta sosiaalisia suhteita samalla, kun virkistyy mukavan yhteisen tekemisen 

parissa. 

 

Kunnan harrastus- ja virkistysmahdollisuudet 

Kuntien tarjoamia vapaa-ajan viettopaikkoja, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla 

vaihtelevasti kunnasta riippuen. Näistä löydät parhaiten tietoa oman kuntasi tai kaupunkisi Internet-

sivuilta. Tiedot löytyvät yleensä kunnan kulttuuri ja vapaa-aikasivustolta. Voit myös tutustua asuminen 

ja ympäristö - sivustoon, jossa on tietoa mm. puistoista ja leikkipaikoista, luonnosta ja yleisistä alueista. 

Kunnan kotisivuilla on usein tiedot myös alueellisesta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta. 

Yleensä kunnasta löytyy ainakin uimahalli, kuntosali, kirjasto, urheilukenttä, ulkoilupuisto ja erilaisia 

kulttuuritapahtumia. Kunnan alueelta voit myös löytää asukastiloja, toimintakeskuksia ja 

monitoimitaloja. Paikasta riippuen niissä on mahdollisuus käydä kahvilla, ruokailla ja osallistua 

harrastustoimintaan. 

 

Kansalaisopistot 

Suomessa on yhteensä 185 kansalaisopistoa ja ne toimivat jokaisen kunnan alueella. Nimeltään 

kansalaisopisto voi olla myös työväenopisto, opisto tai aikuisopisto. Kansalaisopiston kursseille voi 

osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Kurssitarjonta vaihtelee eri 

paikkakunnittain ja eri kansalaisopistoissa on erilaisia painotuksia niiden suhteen. Kurssitarjontaan voi 

usein vaikuttaa esittämällä kansalaisopistolle omia toiveitaan. Tarjontaan kuuluu useimmiten 

taideaineiden, käsityön, musiikin, kotitalouden, liikunnan, tietotekniikan ja kieli- ja kirjallisuuden 

kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita. Omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus korostuvat 

kansalaisopisto-opinnoissa, eivätkä kurssit ole tutkintotavoitteisia.  

http://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot-pahkinankuoressa/ 

 

Seurakunnat 

Seurakunnat tarjoavat monenlaista toimintaa, johon voi yleensä kuka vain osallistua. Seurakunnasta 

riippuen he järjestävät esimerkiksi erilaista ryhmätoimintaa, teemailtoja, rukous- ja hartaushetkiä, 

maksuttomia konsertteja, musiikkiteemamessuja, kuoro- ja bänditoimintaa, perhe- ja päiväkerhoja, 

parisuhde- ja muita kursseja, retriittejä, leirejä ja matkoja. 

Seurakuntien toiminnasta saat parhaiten tietoa heidän Internet-sivuiltaan, ottamalla yhteyttä 

seurakunnan työntekijään tai käymällä seurakunnan toimistossa. 

 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/liikunta-kehon-kuunteleminen
http://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot-pahkinankuoressa/
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Järjestö- ja yhdistystoiminta 

Yhdistystoiminta on vapaaehtoista toimintaa, johon voit liittyä kunkin yhdistyksen sääntöjen 

mukaisesti. Yhdistystoiminnan jäseniä motivoi yleensä yhteinen kiinnostuksen kohde. 

Voit etsiä itseäsi kiinnostavia yhdistyksiä esimerkiksi seuraavan linkin kautta:  

http://yhdistystieto.fi/groups#city=ALL&cat=ALL&currentpage=1 

 

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami 

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami on alueellisten omaisyhdistysten keskusjärjestö ja 

mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvontaorganisaatio. Keskusliiton 

toiminnan tarkoituksena on tukea ja palvella 17 alueellista jäsenyhdistystä työssä 

mielenterveysomaisten hyväksi. Paikalliset omaisyhdistykset järjestävät mielenterveysomaisille mm. 

toimintaryhmiä, kursseja, tapahtumia ja lomatoimintaa. Omaisten vertaisryhmissä omaiset voivat jakaa 

kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan. Tämä 

opas on toteutettu FinFami Uusimaa ry:n toimeksiannosta ja yhteistyössä kirjoittajakunnan kanssa. 

http://www.finfami.fi/pagejarjesto/pagekohderyhmat 

 

Mielenterveyden keskusliitto 

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja 

heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää 

tarvittavia palveluja. Toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Toiminnassa 

yhdistetään kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus. Organisaatioon kuuluu 160 jäsenyhdistystä.  

http://mtkl.fi/liitto/ 

Mielenterveysaiheisia vertaistukiryhmiä kokoontuu eri puolella Suomea. Ryhmissä on mahdollisuus 

keskustella samanlaisen elämäntilanteen tai samankaltaisia kokemuksia omaavien ihmisten kanssa. 

Vertaistukiryhmät voivat olla myös toiminnallisia, jolloin niissä voi harrastaa mm. liikuntaa, käsitöitä ja 

tehdä ruokaa. Ryhmät ovat yleensä maksuttomia.  

http://mtkl.fi/paikallisyhdistykset-2 

http://mtkl.fi/valtakunnalliset-yhdistykset 

 

Suomen mielenterveysseura 

Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö, joka rakentaa osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä sekä edistää välittämisen kulttuuria. Mielenterveysseura toimii ihmisoikeuksien ja 

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Mielenterveysseura tarjoaa apua elämän kriiseissä, 

tarjoaa mielekästä vapaaehtoistoimintaa, asiantuntemusta ja kehittämistoimintaa sekä tukee 

erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia.  

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/esitteet/mielenterveysseuran-yleisesite 

Paikallisten mielenterveysseurojen tehtävänä on edistää mielenterveyttä muun muassa järjestämällä 

monimuotoista toimintaa, erilaisia yleisötapahtumia, tempauksia sekä tiedottamista.  

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/paikallistoimintaan/paikallisten-mielenterveysseurojen-yhteystiedot 

 

http://yhdistystieto.fi/groups#city=ALL&cat=ALL&currentpage=1
http://www.finfami.fi/pagejarjesto/pagekohderyhmat
http://mtkl.fi/liitto/
http://mtkl.fi/paikallisyhdistykset-2
http://mtkl.fi/valtakunnalliset-yhdistykset
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/esitteet/mielenterveysseuran-yleisesite
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/paikallistoimintaan/paikallisten-mielenterveysseurojen-yhteystiedot
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Mieli maasta ry 

Mieli maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen 

sairastuneita ja heidän läheisiään, sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi. Mieli 

maasta ry tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuutta tulla yhteisöön, jossa jokaista kuunnellaan ja 

ymmärretään.  

www.mielimaastary.fi/Ryhmät.php 

 

Klubitalot 

Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama jäsenyhteisö, jonka 

tavoitteena on tarjota jäsenilleen mielekästä päivittäistä toimintaa, työhön suuntautuneen 

päiväohjelman, siirtymävaiheen työpaikkoja sekä mahdollisuuden vertaistukeen, opiskeluun ja 

työllistymiseen. 

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut 

mielenterveysongelmia. Klubitalon jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. 

Suomessa toimii 25 Klubitaloa ja jäsenyydestä kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoa omalla 

paikkakunnalla tai lähialueella sijaitsevasta Klubitalosta.  

http://www.suomenklubitalot.fi/klubitalotietoa/ 

 

Suomen Punainen Risti 

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan tavoitteena on tarjota vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja 

sosiaalista tukea erityisesti niille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin ja kaipaavat yhteyttä muihin ihmisiin. 

Ystävätoiminta vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja lisää yhteisöllisyyttä. Ystävätoiminta voi olla 

kahdenkeskeistä tai ryhmätoimintaa ja se voi olla kertaluonteista tai pitkäkestoista. SPR:n 

ystävätoiminta on siten monimuotoista ja sen avulla tarjotaan tukea sekä toimintaa vanhuksille, 

nuorille, mielenterveyskuntoutujille, maahan muuttaneille, omaishoitajille, laitoksissa asuville ja 

vangeille.  

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta 

 

Suomen Setlementtiliitto 

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka jäseniä 

ovat 40 paikallista setlementtiä. Toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin 

palveluihin ja toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. 

Toimintaa ovat mm. kansalaistoiminta, monikulttuurinen työ ja opinto- ja kulttuuritoiminta. Ovet ovat 

avoinna kaikille.  

http://www.setlementti.fi/ 

 

Mielenterveystalo.fi 

Mielenterveystalo on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tuottama verkkopalvelu. Sen 

tarkoitus on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa alueen asukkaille ja terveysalan työntekijöille. 

Sivustolta löytyy ajan tasalla olevaa luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä niihin 

liittyvistä alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Mielenterveystalosta löytyy palvelua lapsille, 

http://www.mielimaastary.fi/Ryhmät.php
http://www.suomenklubitalot.fi/klubitalotietoa/
https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta
http://www.setlementti.fi/
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nuorille ja aikuisille. Kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveyspalvelujaan 

Mielenterveystaloon.  

https://www.mielenterveystalo.fi/tietoa%20palvelusta/Pages/default.aspx 
 

VI Kun on hätä – 112 

Tommi Hopearuoho/Hätäkeskuslaitos 

 

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen virasto, jonka toiminta on määritelty 

lainsäädännöllä. Sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaavat yhteistyössä 

Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisesta ohjauksesta. 

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelujen tuottaminen sekä niiden tuottamiseen liittyvä 

pelastus-, poliisi- ja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen. Kolmantena 

tehtäväkenttänä on hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja 

valvonta. Toisin sanoen hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia sekä välittää ne 

edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Lisäksi 

hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja avustaa 

näiden viranomaisten tehtäviä hoitavia yksiköitä sekä hoitaa sille muut säädetyt tehtävät. 

Hätäkeskuslaitoksen virkamiehet eivät ole terveydenhuollon lainsäädännöissä tarkoitettuja 

terveydenhuollon ammattilaisia, joten hätäilmoituksen tekijä/avuntarvitsija ei ole potilas vaan asiakas. 

Hätäilmoituksen yhteydessä tehdyt kirjaukset tietojärjestelmään eivät siis ole potilastietoja. 

Hätäkeskuslaitos on hätäkeskustietojärjestelmän päävastuullinen rekisterinpitäjä. Poliisin osalta 

hätäkeskustietojärjestelmän rekisterinpitäjä on Poliisihallitus. Asiakkaaseen liittyvät tiedot luovutetaan 

henkilötietolain ja julkisuuslain perusteilla. Mikäli henkilö tai hänen edustajansa haluaa tarkistaa 

itseään koskevia tietoja, niin hänen tulee lähestyä kirjallisesti (postitse tai sähköpostilla) 

Hätäkeskuslaitosta. 

Yhteydenoton voi tehdä Hätäkeskuslaitoksen keskushallintoon tai alueen hätäkeskukseen. Ajantasaiset 

yhteystiedot löytyvät parhaiten 112.fi sivustolta. 

Hätätilanteissa yhteydenotto tapahtuu soittamalla 112 numeroon. 

 

VII Poliisi auttajana 

Irma Pahlman/Yliopettaja, Laurea Ammattikorkeakoulu 

 

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitäminen ja rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan 

saattaminen. 

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien 

yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt 

tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista 

Jos epäilet, että on tapahtunut rikos, tee tutkintapyyntö tai rikosilmoitus. 

Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä poliisille ilmoitus tapahtuneesta rikoksesta, ja poliisilla on lakiin 

https://www.mielenterveystalo.fi/tietoa%20palvelusta/Pages/default.aspx
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista
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perustuva velvollisuus ottaa se vastaan. Rikosilmoituksen voi tehdä seuraavasti: henkilökohtaisesti 

lähimmällä poliisilaitoksella, puhelimitse, telefaxilla, sähköinen rikosilmoituslomakkeella 

(https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus) tai ilmoittamalla asiasta poliisipartiolle. 

Rikosilmoituksen voi tehdä missä tahansa, vaikka rikoksen esitutkinnasta vastaa yleensä rikoksen 

tapahtumapaikan poliisilaitos. Rikosilmoituksen vastaanottanut poliisilaitos toimittaa sen oikeaan 

paikkaan. Edellä selvitetty koskee myös tutkintapyyntöä, jos epäilee, että on tapahtunut rikos. 

Poliisi aloittaa esitutkinnan, jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikos. Kaikki rikosilmoitukset eivät 

johda esitutkintaan. Rikostutkinnan lisäksi poliisilla on muita tutkintatehtäviä, kuten mm. 

kuolemansyyn tutkinta, katoamistapausten selvittäminen ja liiketoimintakieltoon asettamista koskeva 

tutkinta.  

https://www.poliisi.fi/rikokset 

Jos tarvitset kiireellistä poliisin apua tai haluatte poliisin paikalle, soita yleiseen hätänumeroon 112. 

 

VIII Kuinka psyykkiset sairaudet näkyvät poliisin työssä ja kuinka 

poliisi työssään kohtaa heidän omaisensa? 

Joni Tonteri/Komisario, Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

 

Poliisi on keskeisenä osallisena ihmisten arjessa silloin, kun ongelmat ja haasteet ovat konkreettisia. 

Kyse on usein niistä ihmisistä, jotka ovat jollain tavalla jääneet ilman yhteiskunnan tukea, ilman 

läheistukea tai muutoin yksin päivittäisen selviämisen kanssa. Ongelmat ovat saattaneet kasaantua 

siten, että yksin ei enää selvitä. Poliisi tuo vähintään hetkellisen ratkaisun asiaan, mutta vaikutukset 

tulisi saada pysyviksi. 

Tarvitaan seurauksien syntyyn ennalta ehkäiseviä vaikutuksia, mutta vähintään yhtä tärkeätä on, että 

ongelmia voidaan jatkossa eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kautta ratkoa. Tätä varten on lailla 

erityisesti säädetty menetelmät, joilla voidaan auttaa ja tukea salassapitoa rikkomatta. 

Yhteistyö muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa on noussut keskeiseksi 

toimenpiteeksi vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Hyvinkäällä kysyttiin vuonna 2015 asuinympäristöön 

liittyvään turvallisuuteen, ja turvallisuuden kokemiseen liittyviä asioita. Tämän turvallisuuskyselyn 

perusteella tiedämme, että turvattomuuden kokeminen on lisääntynyt hieman viime aikoina. 

Huolenaiheita ja turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä kyselyn perusteella ovat liikenne ja ihmisten 

syrjäytyminen. Kyse on yhteiskunnallisesti isoista kokonaisuuksista, missä jokaisella viranomaisella on 

oma tärkeä roolinsa, unohtamatta oman alueen asiantuntijaa, kansalaista. 

 

  

https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus
https://www.poliisi.fi/rikokset
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IX Oikeudellinen neuvota ja oikeusapu 

Irma Pahlman/ Yliopettaja, Laurea Ammattikorkeakoulu 

 

Oikeudellinen neuvonta 

Asianajajat ja muut lakimiehet hoitavat ihmisten arkeen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Näitä ovat 

esimerkiksi elatusapuun, omaisuuden jakoon, kauppakirjan tai erilaisten sopimusten laatimiseen 

liittyviä asioita. Lakimiesten asiantuntemusta hyödyntämällä voi välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Ennakoiva 

toiminta tulee yleensä edullisemmaksi kuin ongelmien hoitaminen jälkikäteen. 

http://www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/ 

Toisen henkilön asiamiehenä tai avustajana yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa niiden 

käsitellessä lastensuojeluasioita saa toimia vain erityisen kelpoisuuden saavuttanut lakimies. Tällaiseen 

toimeen kelpoisuus on asianajajilla, julkisilla oikeusavustajilla ja luvan saaneilla 

oikeudenkäyntiavustajilla. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen palveluksessa olevat lakimiehet saattavat 

toimia näissä tehtävissä, kun päämiehenä on kyseisen järjestön jäsen ja asia koskee palvelussuhdetta 

tai siihen liittyvää asiaa. Yrityksen palveluksessa oleva lakimies voi toimia työnantajansa avustajana tai 

asiamiehenä. Avustajana ja asiamiehenä voi toimia myös viranomainen tai viranomaisen palveluksessa 

oleva virkamies, jonka laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä.  

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luvan_saanut_oikeudenk%C3%A4yntiavustaja 

Tämän kappaleen lopusta olevasta linkistä voi kuka tahansa tarkistaa avustajan kelpoisuuden. 

Oikeudenkäyntiavustajaluettelo on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämä julkinen luettelo 

luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Asianajajat ja julkiset oikeusavustajat eivät tarvitse erikseen 

lupaa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen, joten heidän tietojaan ei ole luettelossa.  

https://asiointi.oikeus.fi/oikeudenkayntiavustajaluettelo 

 

Oikeusapu 

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten 

avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua 

haetaan valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapua voidaan hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta 

hakijan asuinpaikasta riippumatta. Käytännöllisintä on asioida lähimmässä toimistossa. Hakijan tulee 

esittää selvitys tuloista ja vähennettäväksi vaadittavista menoista sekä omaisuudesta ja veloista. Lisäksi 

esitetään selvitys asiasta, johon oikeusapua haetaan sekä hakijan mahdollisesta 

oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on 

oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. 

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan 

riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi 

tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Ulkomailla 

hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.  

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/ 

Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja muut lakimiehet ja 

muissa asioissa julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion 

oikeusaputoimistoissa. Toimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet.  

http://www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luvan_saanut_oikeudenk%C3%A4yntiavustaja
https://asiointi.oikeus.fi/oikeudenkayntiavustajaluettelo
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/
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https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/ 

Jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, hakijan tulisi ensin selvittää vakuutusyhtiöstään, onko hänen 

vakuutuksensa käytettävissä kyseessä olevaan asiaan. Oikeusturvavakuutus on yleensä osana 

esimerkiksi kotivakuutusta, kiinteistö-, vene-, metsä- ja matkavakuutusta, ammattiliittojen vakuutusta 

tai autovakuutusta. Jos riita koskee työsuhdeturvaa, tulee hakijan myös selvittää, kuuluuko hän 

ammattiliittoon, jolla saattaa olla ryhmävakuutuksia, joihin liittyy oikeusturvavakuutus. Hakija voi 

saada oikeusapua vakuutuksensa omavastuuosuuteen, jos hän saisi oikeusapua korvauksetta tulojensa 

ja varallisuutensa perusteella.  

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/ 
 

X Sairastuminen on myös omaisen ja muun läheisen asia 

Armi Kallas/Psykiatrinen sairaanhoitaja 

 

Sosiaalihuollossa ja sosiaalilainsäädännössä asiakkaasta käytetään termiä asiakas. Terveydenhuollon ja 

sairaanhoidon puolella käytetään termiä potilas. Yleisterminä voidaan käyttää termiä palvelunkäyttäjä. 

Potilas, joka haluaa omaisensa, läheisensä tai perheensä olevan hoidossa mukana, tulee selkeästi ja 

avoimesti ilmaista hoitohenkilökunnalle, että haluaa läheisensä osallistuvan hoitoonsa. Potilas voi 

täyttää psykiatrisen hoitotahdon tai antaa vapaamuotoisen suullisen tai kirjallisen tahdonilmaisun 

asiasta. 

Hoitojakson alussa kaikkien osapuolten tilannetta selkiyttäisi hyvin toteutettu alkuhaastattelu ja 

hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmaan kirjataan, keitä potilaan lähipiiriin kuuluu ja kenelle saa antaa 

tietoja potilaan terveydentilasta. Läheisten, potilaan ja hoitopaikan kanssa yhdessä käyty neuvottelu 

olisi usein tarpeen, jotta potilaan parhaaksi saataisiin käynnistettyä luottamuksellinen yhteistyö. 

Potilas itse päättää, haluaako hän omaisensa ja muun läheisensä olevan mukana hoidossa. Joissakin 

tapauksissa hoidon kannalta on parempikin, ettei omainen ole mukana. Erityisesti tilanteissa, joissa 

vastakkain ovat potilaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan näkemykset hoidosta. 

Henkilökunta on koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella ammattilaisia. Luottamuksellinen 

yhteistyö potilaan, ammattilaisten ja lähipiirin kesken tuottaa parhaan lopputuloksen. 

Hoitohenkilökunnan olisi syytä kiinnittää huomiota entistä enemmän myös potilaan lähipiirin 

osallistamiseen ja huomioimiseen. 

Palvelunkäyttäjän lähipiirillä voi olla erilaiset näkemykset henkilön mielenterveyden tilasta. 

Näkemyserot voivat synnyttää läheisten ja perheenjäsenten kesken eripuraa. Läheisen sairastuminen 

aiheuttaa sen, että jokainen tilanteessa mukana oleva on kriisissä ja käsittelee asiaa omasta 

näkökulmastaan käsin. Tällöin voisi olla hyvä järjestää yhteinen kokoontuminen, jossa tilanne käydään 

läpi. Tieto tuo viime kädessä helpotusta, vaikka asia voi olla vaikea kohdata. 

Omaisen tulee kiinnittää huomiota myös omaan jaksamiseensa. Viimeistään silloin, kun mielessä alkaa 

pyöriä ”täytyy jaksaa”, ”pakko jaksaa”, ”kukaan muu ei osaa”, tulisi ottaa aikalisä. Tällöin tulisi kohdata 

rehellisesti omat voimavarat ja uskaltaa kuunnella itseään. Henkilökunnan tulisi myös kysyä omaisen 

jaksamisesta. Jotta voi auttaa läheistään, tulee pitää huoli omasta terveydestään ja jaksamisestaan. 

Tämä on jokaisen velvollisuus itseään kohtaan. Omaisella on myös oma elämä elettävänään. Mikäli 

omainen tai muu läheinen kokee tilanteen vaarantavan oman terveytensä, on hänellä oikeus ja 

velvollisuus ”irtisanoutua” roolistaan. 

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/
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Psyykkisesti sairaan ihmisen rinnalla on eri vaiheita. Näissä vaiheissa omaisen ja muun läheisen huoli 

usein muuttaa muotoaan. Tieto sairauden eri vaiheista kohti kuntoutumista helpottaa omaisen 

suhtautumista tilanteeseen. Omaisen tulisi oppia elämään huolen kanssa arjessaan. Krooninen sairaus 

ei koskaan parane. 

Muista huolehtia itse itsestäsi, jotta tarvittaessa jaksat huolehtia psyykkisesti sairaasta läheisestäsi. 

Sinun ei tarvitse itse vastata kaikesta, vaan järjestä tukipalvelut, jotta voit keskittyä omaan elämääsi ja 

läheisenä olemiseen. Tee psykiatrinen hoitotahto ja kannusta läheistäsikin tekemään se. Mielen 

kuntoutujan, omaisen ja ammattilaisen edunvalvontaoppaan viimeisellä sivulla on kirje hoitotaholle. 

Täytä ja lähetä se, niin autat asioita eteenpäin.  

http://docplayer.fi/27175576-Mielen-kuntoutujan-omaisen-ja-ammattilaisen-edunvalvontaopas.html 

 

  

http://docplayer.fi/27175576-Mielen-kuntoutujan-omaisen-ja-ammattilaisen-
http://docplayer.fi/27175576-Mielen-kuntoutujan-omaisen-ja-ammattilaisen-
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Lähteet ja linkit 

http://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot-pahkinankuoressa/ 

http://mtkl.fi/palvelut/liikunta/ 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/liikunta-kehon-kuunteleminen 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/luonto-hoivaa-

mielt%C3%A4-ja-kehoa 

http://www.setlementti.fi/setlementtiliitto/setlementtiliitto/ 

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta 

https://www.mielenterveystalo.fi/tietoa%20palvelusta/Pages/default.aspx 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/vapaa-aika-virkist%C3%A4%C3%A4 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-vaikuttaa- mieleen 

http://www.takuusaatio.fi/hae-apua/apua-talous-ja-velkaongelmiin 

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/ 

http://www.kela.fi/tyoikaisille_tyohonvalmennus 

http://te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html 

http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/06/Ammatillisen-kunt-opas-2015-2306.pdf 

http://www.suomenklubitalot.fi/toiminta/siirtymatyoohjelma/ 
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