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1 JOHDANTO 

Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet ja ne voivat kohdata ketä ta-
hansa elämän eri vaiheissa. Siihen ei vaikuta ikä, tulotaso eikä yhteiskun-
nallinen asema. Suomen Mielenterveysseuran tilastojen mukaan vähin-
tään joka viidennellä suomalaisella on mielenterveyden häiriöitä vuosittain 
ja samoin joka viides sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Mielen-
terveyshäiriöistä aiheutuvat kustannukset ovat isot: henkisen hyvinvoinnin 
järkkymisestä syntyy jopa lähes 11 miljardin vuosittainen kulu Suomelle. 
(Suomen Mielenterveys ry, n.d.) Yksittäiselle ihmiselle mielenterveyson-
gelman hinta on mittaamaton, sillä vaakakupissa on mielekäs elämä ja toi-
mintakyvyn säilyminen. 
 
Klubitalot toteuttavat maailmanlaajuista, mielenterveyskuntoutukseen ja 
yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseen pyrkivää kuntoutumismal-
lia – recovery-toipumisorientaatiota. Kyseessä on Yhdysvalloista rantautu-
nut mielenterveyskuntoutuksen suuntaus, joka toipumisen ja voimaantu-
misen edistäjänä noudattaa pitkälti samoja toimintaperiaatteita, joita Klu-
bitaloilla on käytetty alusta asti. Jokainen Klubitaloon saapuva ihminen 
nähdään arvokkaana toimijana, joka on tasavertainen muiden yhteisön jä-
senien kanssa. Ihmisoikeuksien kunnioitus, toiminnan vapaaehtoisuus 
sekä yhteinen tekeminen ja asioista päättäminen limittyvät Klubitalojen ar-
keen.  
 
Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Sopimusvuori ry:n kanssa ja sen 
tarkoituksena on selvittää, miten recovery-toipumisorientaatio näyttäytyy 
Walonkulman Klubitalon jäsenten eli mielenterveyskuntoutujien näkökul-
masta. Lisäksi tarkastellaan merkityksellisen elämän rakennuspalikoita ja 
etsitään yhtymäkohtia toipumisorientaation malliin. Työn keskeisiä käsit-
teitä ovat recovery-toipumisorientaatio, mielenterveyskuntoutus, ja mer-
kityksellisyys. Toipumisorientaation painopisteet vaihtelevat hieman teo-
riasta riippuen, mutta tässä työssä on käytetty Suomen sosiaalipsykiatris-
ten yhdistysten keskusliiton (SSYK) mallia, jossa toivo, toimijuus, osallisuus 
ja kohtaaminen ovat toipumisen lähtökohtina. Nämä sopivat pitkälti myös 
Klubitalojen arvoihin, sillä klubitalotoiminnassa ja toipumisorientaation 
mallissa onkin paljon yhteisiä elementtejä. Recoverylle ei ole suomen kie-
lessä vastinetta, mutta se on käännetty yleisesti toipumiseksi. Tässä opin-
näytetyössä käytetään enimmäkseen alan suomalaisen oppi-isän, PsT Esa 
Nordlingin, mukaan termiä toipumisorientaatio. Muita Suomessa käytössä 
olevia käsitteitä ovat esimerkiksi recovery-malli ja recovery-toimintaorien-
taatio, joita myös tässä työssä käytetään. 
 
Tutkimus on osa Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutukseen 
liittyviä opintoja ja sen aineisto kerättiin hämeenlinnalaisen Walonkulman 
Klubitalon jäseniä haastattelemalla. Tarkoituksena on saada mielenter-
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veyskuntoutujien ääni kuuluviin ja sitä kautta selvittää, näkyvätkö toipu-
misorientaatioon liittyvät periaatteet muuallakin kuin laatukäsikirjojen si-
vuilla, eli jäsenten arjessa. Tutkimuksen tietoperusta on jaettu kahteen 
osaan, joista ensimmäinen käsittelee toipumisorientaatiota ja siihen liitty-
vää uudenlaista näkökulmaa mielenterveyteen liittyvien ongelmien kanssa 
elämiseen. Toinen osa esittelee mielenterveyttä ja mielenterveyskuntou-
tusta Suomessa sekä henkistä hyvinvointia uhkaavia ja sitä tukevia teki-
jöitä. Teoriaosuuden jälkeen esitellään tutkimuksen kulkua ja sen tuloksia 
sekä tehdään tulkintoja ja johtopäätöksiä. Viimeisessä osassa pohditaan 
tutkimuksesta nousseita havaintoja ja ajatuksia sekä tutkimuksen kulkua 
kokonaisuudessaan. 
 
On tärkeää tiedostaa, että yksilön toipumista edesauttaa toiveikkuus sekä 
elämän kokeminen mielekkäänä ja arvokkaana mielenterveyden ongel-
mista ja sairauksista huolimatta. Paitsi että opinnäytetyön aihe on ajan-
kohtainen, on se tärkeä sekä yhteiskunnallisesti että yksilöllisesti. 

2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten recovery-toipumisorientaatio 
näkyy Walonkulman Klubitalolla. Työn tilaajana toimii Sopimusvuori ry, 
joka on klubitalotoiminnan suomalainen edelläkävijä ja suunnannäyttä-
jänä myös toipumisorientaatiota mukailevan mielenterveystyön sovelta-
misessa käytäntöön. Klubitalotoiminnasta löytyy paljon sekä suomalaista 
että kansainvälistä tutkimustietoa, mutta toipumisorientaatiota on ryh-
dytty Suomessa tutkimaan enemmän vasta viime vuosina. 

2.1 Recovery-toipumisorientaatio Walonkulman Klubitalolla 

Opinnäytetyön tutkimusongelmaksi asetettiin recovery-toipumisorientaa-
tio Walonkulman Klubitalolla. Tutkimuskysymyksiä ovat: 
 

 Miten recovery-toipumisorientaatio (jäljempänä toipumisorientaatio) 
näyttäytyy Walonkulman Klubitalon jäsenten arjessa?  

 Miten toipumisorientaatio tukee merkityksellisen elämän rakentu-
mista Klubitalon jäsenten näkökulmasta?  

 
Opinnäytetyön aihe saatiin Walonkulman Klubitalon yksikönjohtaja ja So-
pimusvuori ry:n vt. Kehitysjohtaja Hanna Åbyltä. Ensimmäinen tapaaminen 
opinnäytetyön tiimoilta oli keväällä 2018, jolloin tarkentui tutkimuksen ai-
kataulu, sen vaiheet sekä tilaajan toiveet tutkimukselle. Tutkimussuunni-
telma hyväksytettiin sekä Sopimusvuori ry:llä että Hämeen ammattikor-
keakoululla, jonka jälkeen aloitettiin haastattelututkimus sekä saatujen 
vastausten analysointi. 
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Tutkimuksen aineisto on kerätty alkuvuodesta 2019. Tutkimuksesta jätet-
tiin pois henkilökunnan näkemykset recovery-mallin toteutumista Walon-
kulman Klubitalolla, joten tutkimustulokset peilaavat yksinomaan Klubita-
lon jäsenten subjektiivisia kokemuksia. Henkilökunnan näkökulma päätet-
tiin jättää tästä tutkimuksesta pois, koska haastatteluihin ilmoittautui run-
saasti Klubitalon jäseniä, ja aineistosta oli muodostumassa riittävän kat-
tava laadukkaan tutkimuksen toteuttamiseen. Mikäli jäsenten vastaus-
määrä olisi jäänyt pieneksi, henkilökunta olisi otettu mukaan tutkimuk-
seen. 

2.2 Sopimusvuori ry 

Sopimusvuori ry on mielenterveyden haasteisiin ja mielenterveyskuntou-
tukseen erikoistunut yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 
1970 Tampereella. Sopimusvuori ry pyrkii parantamaan mielenterveyden 
ongelmia kohdanneiden kansalaisten elämänlaatua, sosiaalista asemaa ja 
hoitomahdollisuuksia sekä lisäämään sosiaalista esteettömyyttä ja positii-
vista mielenterveyttä. Sopimusvuori ry tuottaa sosiaalista kuntoutusta ja 
kuntouttavaa työtoimintaa viidessä eri yksikössä Tampereella ja organisoi 
kahden mielenterveyskuntouksen psykososiaalisia menetelmiä hyödyntä-
vän Klubitalon toimintaa, Näsinkulman Klubitaloa Tampereella ja Walon-
kulman Klubitaloa Hämeenlinnassa. (Sopimusvuori ry, n.d.a) 
 
Sopimusvuori ry on ollut suunnannäyttäjänä monessakin asiassa. Sen toi-
mesta perustettiin vuonna 1970 Suomen ensimmäinen sosiaalipsykiatri-
nen asumiskuntoutusyksikkö, joka painotti terapeuttisia hoitomalleja lai-
toshoidon sijaan. Perustajien kiinnostus mielenterveyskuntoutuksen uu-
distamiseen johti kansainväliseen yhteistyöhön alkaen Pohjoismaista ja 
laajentuen pian Yhdysvaltoihin asti. Sopimusvuoren perustajajäsenet in-
nostuivat New Yorkiin 1995 suuntautuneella opintomatkallaan Fountain 
House -klubitalomallista, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 2.3. Jo sa-
mana vuonna Suomen ensimmäinen Klubitalo, Näsinkulman Klubitalo, 
avasi ovensa Tampereella. (Näsinkulman vuosirenkaat, 2015, s. 6) 
 
Sopimusvuori ry:n tärkeimpinä arvoina on ihmisarvon kunnioittaminen, to-
teuttaminen ja edistäminen. 2010-luvulle tultaessa yhdistyksen toiminnan 
teoreettiseksi viitekehykseksi on asettunut recovery-toipumisorientaatio. 
Sen mukaan ihminen voi saavuttaa ja ylläpitää itselleen merkityksellistä ja 
tyydyttävää elämää sairaudestaan tai puutteistaan huolimatta (Sopimus-
vuori ry, n.d.b). Toipumisorientaatiomenetelmän taustaorganisaationa toi-
mii Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten keskusliitto (SSYK). Liiton mu-
kaan sairaudesta toipuminen ei ole paluuta entiseen tai edes paranemista, 
vaan uuden elämän luomista. Sopimusvuori ry:n toiminnan keskeisimpinä 
elementteinä ovat, toivo, toimijuus, osallisuus ja kohtaaminen, joiden 
kautta tarkastellaan toipumisorientaation toteutumista Walonkulman Klu-
bitalolla. (SSYK, n.d.) 
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2.3 Klubitalotoiminta 

Klubitalotoimintaa kuvaillaan psykososiaaliseksi kuntoutukseksi, joka poh-
jautuu kuntoutujien omien voimavarojen ja luonteenpiirteiden hyödyntä-
miseen. Klubitalotoiminnan keskiössä ovat mielenterveyskuntoutujat eli 
jäsenet sekä palkattu henkilökunta, jotka muodostavat yhdessä osallistu-
miseen, oppimiseen ja vertaistukeen perustuvan tasavertaisen yhteisön. 
Klubitalomenetelmän on tarkoitus täydentää psykiatrista hoitolinjaa niiltä 
osin, joihin lääkehoito ja terapiat eivät yllä, kuten koulutukseen, asumi-
seen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Muihin kuntoutusmuotoihin ver-
rattuna klubitalotoiminnan vahvuuksia ovat ennen kaikkea yhteisöllisyys, 
osallisuus, tasavertaisuus, vertaistuki sekä mahdollisuus uusien asioiden 
opetteluun. (Hänninen 2016, ss. 23–35)  
 
Klubitaloliikkeen juuret ovat 1940-luvun New Yorkissa, jossa joukko mie-
lenterveyspotilaita päätti jatkaa yhteydenpitoa sairaalasta kotiutumisensa 
jälkeen. Ryhmän nimeksi tuli WANA (We are not alone, suom. emme ole 
yksin) ja se kokoontui julkisilla paikoilla, kuten kirjastoissa ja kahviloissa 
tarkoituksenaan välttää yksinäisyyden ja eristäytymisen tunnetta. WANA 
sai ensimmäisen rahoituksensa vuonna 1948, jolla kustannettiin ensim-
mäinen virallinen kokoontumispaikka Manhattanin ytimessä. Näin syntyi 
kokoustilan pihalla olevan suihkulähteen mukaan ristitty Fountain House -
toimintamalli. Mallin ideologian takana oli vuonna 1955 johtajaksi valittu 
John Beard, jonka näkemyksen mukaisesti jokaisella mielenterveyskuntou-
tujalla on oikeus mielekkääseen työhön, toimintaan, kunnioitukseen ja it-
searvostukseen sekä mahdollisuus toipua takaisin yhteiskunnan jäseneksi. 
1970-luvulta lähtien Fountain House Klubitaloja alettiin perustaa nopeasti 
ympäri maailmaa. (Hänninen 2016, s. 32)  
 
Tällä hetkellä maailmassa on yli 320 Klubitaloa yli 34 eri maassa (Clubhouse 
International, n.d). Klubitalojen toiminta nojaa Kansainvälisen Klubitalojen 
kehittämiskeskuksen, 1994 perustetun Clubhouse Internationalin sertifioi-
miin laatusuosituksiin. Psyykkisesti sairastuneita ihmisiä autetaan laa-
tusuositusten periaatteiden mukaisesti tulemaan toimeen ilman sairaala-
hoitoa sekä saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia, koulutuksellisia ja am-
matillisia tavoitteita. Laatusuositukset määrittelevät jäsenten oikeuksien 
lisäksi henkilökuntaa ja organisaation hallintoa koskevat eettiset ohjeet. 
Laadunvalvontaprosessiin sisältyy laatusuositusten arviointi ja mahdollis-
ten muutostarpeiden laatiminen maailmanlaajuisen klubitaloyhteisön toi-
mesta kahden vuoden välein. Laatusuosituksia on yhteensä 37, ja ne jakau-
tuvat seitsemään osa-alueeseen: jäsenyys, henkilösuhteet, tilat, työpai-
notteinen päivä, työllistyminen, koulutus, talon toiminta sekä rahoitus, 
johto ja hallinto. (Suomen Klubitalot ry, n.d.d) 
 
 



5 
 

 
 

2.4 Klubitalot Suomessa 

 

 

Kuva 1. Klubitalot Suomessa. (Printable World Map, n.d.; Suomen Klubi-
talot ry, n.d.c) 

Suomessa toimii 23 Klubitaloa (kuva 1), joita valtio rahoittaa yhdessä Sosi-
aali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa. Vuoden 2016 
tilastojen perusteella klubitalotoiminnassa oli mukana noin 6000 jäsentä 
ympäri maan. Suomen Klubitalot ry toimii kattojärjestönä Suomessa toimi-
ville Klubitaloille. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa ja yhtenäistää Klu-
bitalojen toimintaa ja osaamista, kehittää ja selkiyttää klubitaloverkoston 
strategiaa sekä kasvattaa toiminnan tunnettuutta. (Suomen Klubitalot ry, 
n.d.c; Suomen Klubitalot ry, n.d.e) 

2.4.1 Klubitalon jäsenyys 

Klubitalotoiminta perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Jäsenet muodos-
tavat yhteisön, jossa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua mielek-
kääseen tekemiseen, oppia uusia taitoja sekä saada vertaistukea ja tasa-
vertaisia ihmissuhteita omien yksilöllisten vahvuuksiensa, voimiensa ja ke-
hitystarpeidensa ehdoilla. Jäsenen rooli on olla yksi Klubitalon osaomista-
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jista ja siten vastuussa sen toiminnasta siihen liittyvine oikeuksineen ja vel-
vollisuuksineen. Jäsenen velvollisuuksina ovat muun muassa päivän toi-
mintoihin osallistuminen omien voimavarojen mukaisesti. Ruuanlaitto, sii-
vous ja hallinnolliset tehtävät ovat esimerkkejä tyypilliseen Klubitalon päi-
vään sisältyvistä työtehtävistä, ja niihin osallistuvat aina tasavertaisina 
sekä palkattu henkilökunta että jäsenet yhdessä. (Hänninen 2016, s. 35) 
 
Klubitalon jäsenyyden kestolle ei ole asetettu rajoituksia. Kuka tahansa 
mielenterveysongelmista kärsivä henkilö voidaan ottaa Klubitalon jäse-
neksi, mikäli hänestä ei ole uhkaa yhteisön turvallisuudelle. Jokaisella jäse-
nellä on yhtäläinen oikeus osallistua Klubitalon tarjoamiin mahdollisuuk-
siin eikä ketään velvoiteta osallistumiseen aikatauluin, säännöin tai sopi-
muksin. (Liite 1)   

2.4.2 Painopiste työskentelyssä ja koulutuksessa 

Klubitalojen toiminta on työpainotteista: arkipäivä muodostuu pitkälti ta-
vallisen työpaikan tapaan työajoista ja -tehtävistä, joihin osallistuminen on 
kuitenkin vapaaehtoista. Työpainotteinen toiminta tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden kuntoutua yhdessä työtä tehden, muodostaa sosiaalisia 
suhteita ja rytmittää omaa vuorokautta ja viikkoa.  Klubitalot auttavat jä-
seniään myös työ- ja opiskelupaikan etsimisessä. Lisäksi Klubitaloilla järjes-
tetään erilaisia kursseja ja koulutuksia, kuten ATK- tai arjen taitoihin sekä 
kieliin liittyvää opetusta. (Hänninen 2016, 134.) Klubitalolla saa apua myös 
työelämätaitojen vahvistamiseen työnhausta ja työhakemusten laadin-
nasta lähtien. (Suomen Klubitalot ry, n.d.g) 
 
Työpainotteista päivää määrittelevien laatusuositusten (liite 1) mukaisesti 
Klubitaloilla suoritettava työ muodostuu Klubitalon toiminnasta tai kehit-
tämisestä, eikä se teetä jäsenillään työtä ulkopuolisille tahoille. Palkkaa jä-
senille ei makseta. Klubitalon toiminta jaetaan yhteen tai useampaan yk-
sikköön, jotka kukin organisoivat päivän työt yhdessä jäsenten ja henkilö-
kunnan kesken. Klubitaloissa tehtävän työn päämääränä on lisätä jäsenien 
itseluottamusta ja arvostusta itseään kohtaan sekä saada kokea itsensä 
merkitykselliseksi. Klubitalojen jäsenet voivat osallistua kaikkiin Klubitalon 
työtehtäviin hallinnosta lähtien.  
 
Klubitaloilla on kansainvälisiin laatusuosituksiin perustuvia ohjelmia, joi-
den avulla pyritään mahdollistamaan jäsenen paluu työelämään. Yksi 
näistä on siirtymätyöohjelma, jossa on henkilökohtaisen työvalmentajan 
tukemana mahdollista tehdä osa- ja määräaikaista palkkatyötä avoimilla 
työmarkkinoilla. Siirtymätyön avulla jäsen pystyy myös itse arvioimaan 
omaa työkykyään. Jäsen voi osallistua myös tuetun työllistymisen ohjel-
maan, jolloin Klubitalo pitää yhteyttä sekä jäseneen että työnantajaan ja 
jäsen saa oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tukea työssä suoriutumiseen. 
Työ vastaa silloin yleensä jäsenen koulutustasoa ja hän saa työstä normaa-
lia palkkaa. Jäsen voi käydä myös itsenäisessä työssä, säilyttäen silti kaikki 
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Klubitalon tarjoamat tukimuodot ja oikeuden osallistua Klubitalon toimin-
taan. (Hänninen, 2016, ss. 147–148) 

2.4.3 Klubitalotalojen vaikuttavuus 

Kuuden eri sairaanhoitopiiristä vuoden 2016 ajalta kerättyjen hintatietojen 
mukaan kunta maksaa yhdestä aikuispsykiatrian sairaalahoitovuorokau-
desta keskimäärin 500 euroa, vaativan ja tehostetun hoidon kohdalla hinta 
jopa kaksin- ja kolminkertaistuu. On laskettu, että yhden psykiatrisen sai-
raalapaikan kokonaiskulut ovat kunnille keskimäärin 250 000 euroa vuo-
dessa. Uuden, 30–35 henkilölle perustettavan Klubitalon vuotuiset koko-
naismenot ovat noin 350–370 000 euroa, mikä vastaa noin 1,5 paikkaa psy-
kiatrisessa sairaanhoitolaitoksessa. (Hänninen, 2016, ss. 101–102) Raha-
automaattiyhdistyksen (RAY) vuonna 2009 teettämän tutkimuksen mu-
kaan kahden psykiatrisen sairaalapaikan hinnalla pystyy ylläpitämään yhtä 
Klubitaloa vuoden ajan. Samassa tutkimuksessa ilmeni, että klubitalotoi-
minnan ansiosta jäsenen tarve psykiatriseen sairaalahoitoon vähenee. 
Etelä-Suomen Klubitalot eli ESKOT ry on laskenut, että Klubitaloon sijoi-
tettu yksi euro tarkoittaa uuden jäsenen kohdalla 4,57 euron säästöä psy-
kiatrisen hoidon kustannuksissa. (Suomen Klubitalot ry, n.d.a)  
 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) julkaisi vuonna 2014 Suomen 
mielenterveyspolitiikkaa käsittelevän raportin, jossa huomautettiin, että 
mielenterveyspalveluja toteutetaan lakimuutoksista ja suosituksista huoli-
matta edelleen psykiatrisen sairaanhoidon lähtökohdista käsin. (Hänninen, 
s. 96) Kuutta suurinta suomalaista kaupunkia (Helsinki, Espoo, Oulu, Tam-
pere, Turku ja Vantaa) vuosittain tarkastelevan päihde- ja mielenterveys-
kustannuslaskelman mukaan mielenterveyspalvelujen kustannuksista 41,0 
% (128,4 miljoonaa euroa) kohdistui laitoshoitoon. Avohoidon palvelujen 
osuus kustannuksista oli 31,4 % (98,5 miljoonaa euroa). (Lyly-Falk, 2018, 
ss. 12, 70, 84) Näin ollen psykososiaalisiin kuntoutusmuotoihin panostami-
nen esimerkiksi klubitalotoiminnan muodossa voi tuoda merkittäviä sääs-
töjä mielenterveystyön kustannuksiin. 

2.5 Walonkulman Klubitalo 

Walonkulman Klubitalo avattiin vuonna 2017 Hämeenlinnassa. Se on Sopi-
musvuori ry:n ylläpitämä Klubitalo ja se noudattaa kansainvälisen klubita-
lomallin toimintaperiaatteita. Tällä hetkellä Walonkulman Klubitalossa on 
93 jäsentä ja henkilökunnan määrä on 3,6 (Anttila, 2019). Walonkulman 
Klubitalo on jaettu toiminnoiltaan kahteen tiimiin, jotka ovat nimeltään Ka-
jastus ja Loisto. Kajastuksessa hoidetaan vastaanottoon, hallintoon, työ-
hön ja opintoihin liittyviä tehtäviä, ja Loisto huolehtii ruokailun ja erilaisten 
tapahtumien organisoinnin ja toteutuksen. Jäsenellä on oikeus valita itse 
haluamansa tiimi ja osallistua sen tehtäviin omien taitojensa ja voimiensa 
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mukaisesti. Walonkulman toiminnallinen päivä on jäsenelleen maksu-
tonta, ja se tarjoaa niin työhön, koulutukseen kuin vapaa-aikaan liittyviä 
mahdollisuuksia. (Sopimusvuori ry, n.d.c) Ennen jäseneksi liittymistä  Wa-
lonkulman Klubitalolla on käytössä kokeilujakso, mikä tarkoittaa sitä, että 
mielenterveyskuntoutuja voi olla mukana Klubitalon toiminnassa ja ko-
keilla onko klubitalotoiminta hänelle sopivaa ennen jäseneksi liittymistä. 
(Åby, 2018a) 
 
Walonkulman Klubitalolla järjestetään kerran viikossa Walokokous, jossa 
käsitellään ajankohtaiset asiat ja tiedotetaan Klubitalon tulevista tapahtu-
mista. Kerran viikossa on myös Walovartti, joka on luonteeltaan Waloko-
kousta rennompi ja päättää Klubitalon viikon. Walovartissa jokainen voi 
esimerkiksi kertoa kuulumisiaan tai suunnitelmiaan tulevalle viikonlopulle. 
(Åby, 2018a) Uutena asiana keväällä 2019 Walonkulman Klubitalo aloitti 
yhteistyön rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi rattijuopumuksesta rangaistuksena saatu yhdyskuntapal-
velu on mahdollista toteuttaa työvelvoitteella Walonkulmassa. (Åby, 
2018b) 

2.6 Aiemmin tutkittua 

Klubitalotoiminnasta on tehty Suomessa useita opinnäytetöitä ja tutkiel-
mia, mutta toipumisorientaatiota on tutkittu Suomessa varsin vähän. Suo-
malaisen toipumisorientaatio-mallin esikuvana pidetään Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö PsT Esa Nordlingia, jolla on ollut 
vahva vaikutus mielenterveystyöhön Suomessa. Tässä opinnäytetyössä 
toipumisorientaatiota käsittelevä teoriaosuus nojautuu pitkälti Nordlingin 
kirjallisuuteen ja luentomateriaaleihin. Toinen toipumisorientaatiosta pal-
jon Suomessa kirjoittanut ja luennoinut on Mielenterveyden Keskusliiton 
kehittäjä-sosiaalityöntekijä ja kokemus-asiantuntija VTT Päivi Rissanen. 
Rissanen on tehnyt vuonna 2015 väitöskirjan Toivoton tapaus? pohjaten 
omiin sairastumis-, sairaala- ja kuntoutumiskokemuksiinsa. (Rissanen, 
2015, s. 12) 
 
Paula Saleniuksen (2009) tekemässä pro gradu -tutkielmassa kartoitettiin 
Lappeenrannan Klubitalon jäsenten kokemuksia Klubitalon toiminnasta 
keskittyen osallisuuden kokemiseen. Salenius viittaa työssään aiempiin 
tutkimuksiin, jotka olivat jo osoittaneet kohentumista mielenterveyskun-
toutujien itsetunnossa sekä tyytyväisyydessä omaan elämäänsä. Lisäksi 
pro gradu -tutkielmassa tuodaan esille Klubitalon jäsenten lisääntyneet ih-
missuhteet klubitalotoiminnan myötä sekä mielenterveyskuntoutujien lai-
tostumisen väheneminen. Työ tuo esille sen, kuinka osallisuutta on mah-
dollista kokea ympäristössä, jossa kaikki ihmiset ja kaikki tehtävät työt ovat 
samanarvoisia. Tämä kokemus auttoi Lappeenrannan Klubitalon jäseniä 
huomaamaan omat voimavaransa ja jäsen pystyi niitä myös hyödyntä-
mään. 
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Aino Tonttila (2018) tutki pro gradu -tutkielmassaan toipumisteoreettista 
näkökulmaa kuntoutumiseen. Näkökulmana hänellä on mielenterveyskun-
toutujien omat kokemukset ja käsitykset toipumisesta ja siihen vaikutta-
vista tekijöistä. Tonttilan toteuttama tutkimus toi pienestä otannasta huo-
limatta esille sen, miten toipumisen keskeinen osa on mahdollisuus elää 
mahdollisimman tavallista elämää huolimatta sairauksista ja diagnoo-
seista. Tästä johtopäätelmänä Tonttila pitää hyödyllisinä muitakin kuin 
lääke- tai hoitotieteen keinoja mielenterveysongelmista kuntoutumisessa. 
Tonttila nostaa esiin sosiaalityön roolin, joka hänen tekemissään haastat-
teluissa ei tullut esille. Pro gradu -tutkielma osoitti myös, että kolmannen 
sektorin toimijoilla on ollut hyvinvointia lisäävä vaikutus haastateltavien 
elämään.  
 
Sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä to-
teuttava helsinkiläinen Niemikotisäätiö ja Metropolia Ammattikorkea-
koulu aloittivat vuonna 2016 hankkeen, jossa tutkittiin recovery-toipumis-
orientaatiota neljän opinnäytetyön kautta sekä teorian että käytännön ta-
soilla. Hankkeen tavoitteena oli recovery-mallin juurruttaminen Niemiko-
tisäätiössä toteutettavan kuntoutuksen lähtökohdaksi. Yhteistyötä on sit-
temmin jatkettu ainakin kahden opinnäytetyön myötä. (Hautala & Martin, 
2017)  
 
Tähtinen ja Uusi-Äijö (2016) kartoittivat recovery-mallin näkymistä Niemi-
kotisäätiön asumispalveluyksikössä kuntoutujien näkökulmasta. He etsivät 
recoveryä mukailevia piirteitä Niemikotisäätiön toimintatavoista ja tulivat 
siihen tulokseen, että vaikka recoveryn piirteitä oli jo paljon käytössä mie-
lenterveyskuntoutuksessa, niin paljon oli vielä osa-alueita, joissa oltiin 
enemmän puheiden ja hoitosuositusten kuin käytännön tasolla. Esimer-
kiksi kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen hyödyntäminen jäi paljon 
pienempään rooliin kuin mitä opinnäytetyön tekijät olivat ajatelleet. Toi-
saalta tutkimus toteutettiin ennen kuin asumispalveluyksikön henkilö-
kunta oli saanut recoveryyn liittyvää koulutusta. Olisi mielenkiintoista, jos 
tilanne kartoitettaisiin uudelleen nyt kun tutkimuksesta on kulunut muu-
tama vuosi. 

 
Hankkeessa mukana olleen Alpolan ja Oken (2016) opinnäytetyön tavoit-
teena oli tutkia ja selkeyttää recovery-malliin liittyviä käsitteitä ja merki-
tyksiä. Tekijät analysoivat kirjallisuuskatsauksessaan 10 tutkimusartikkelia, 
ja tulivat siihen tulokseen, että recovery-mallille on useita eri määritelmiä, 
jotka muistuttavat pieniä vivahde-eroja lukuun ottamatta pitkälti toisiaan. 
Aineiston haasteellisuudesta huolimatta tekijät onnistuivat yhdistämään 
aineistosta toipumisorientaatiolle tunnusomaisia piirteitä, joita ovat esi-
merkiksi toiveikkuus, voimavarakeskeisyys, kokemuksellisuus, vuorovaiku-
tuksellisuus, inhimillisyys ja yksilöllisyys. 
 
Recovery-mallin vaikuttavuutta olemassa olevan tiedon perusteella selvi-
teltiin kirjallisuuskatsauksena toteutettuna opinnäytetyönä, jossa tekijät 
Kosonen ja Nyyssölä (2016) osoittivat, että recovery-mallia hyödyntävällä 
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hoitotyöllä oli selvästi myönteinen vaikutus sekä yksilön että yhteiskunnan 
tasolla. Tämä näkyi esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnalli-
sen osallisuuden lisääntymisessä, tulevaisuudenuskon vahvistumisessa 
sekä yleisesti parempana elämänlaatuna.  
 
Asiakkaiden näkökulmaa selvitettiin Räisäsen ja Turkkilan (2016) opinnäy-
tetyössä, joka myös kuului osaksi Niemikotisäätiön ja Metropolia ammat-
tikorkeakoulun hanketta ja jossa kuntoutujien mielipiteitä ja kokemuksia 
verrattiin recovery-mallin elementteihin. Tekijöiden mielestä juuri kuntou-
tujien ottaminen mukaan oman hoitosuunnitelmansa laatimiseen ja perin-
teisen potilas-hoitaja-asetelman haastaminen ovat avainasemassa, kun re-
coveryä tuodaan suomalaiseen mielenterveystyöhön.  

 
Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Niemikotisäätiön Recovery-hanke sai 
jatkoa myös Jääskelän, Koskelan ja Sollan (2017) opinnäytetyössä Mielen-
terveyskuntoutujien toivoa edistävät tekijät. Kirjallisuuskatsauksena teh-
dyssä opinnäytetyössä ilmeni, että toivo on suurelta osin yksilöllinen ja 
henkilökohtainen ilmiö, joka muodostuu ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. 
Sisäisiä tekijöitä ovat yksilön persoonallisuus, omakohtainen kokemus yh-
teisöön kuulumisesta, usko toipumiseen sekä kyky tehdä tarvittavia muu-
toksia toipuakseen. Ulkoisina tekijöinä tekijät mainitsevat esimerkiksi yksi-
lön lähipiirin sekä ammatilliset tukitoimet, vertaistuen, suhtautumisen ym-
päristöön ja hengellisyyden. Opinnäytetyön mukaan mielenterveyskun-
toutujien kokemaa toivoa edisti erityisesti tasapainoiset ja merkittävät ih-
missuhteet, yhteisöön kuulumisen tunne, vertaistuki sekä ammattilaiselta 
saatu tuki ja tieto. Lisäksi aktiviteetit, jotka edistivät toipumista, lisäsivät 
myös toivoa. 

3 TOIPUMINEN JA RECOVERY 

Toipumisorientaatio sisältää uudenlaisen lähestymistavan mielenterveys-
kuntoutujan elämään. Orientaation keskeisenä tavoitteena on mahdollis-
taa kuntoutujalle uuden, itselle merkityksellisen elämän luominen sairau-
desta huolimatta. Recovery-toipumisorientaation mukainen ajattelu 
muuttaa monin tavoin perinteistä mielenterveystyötä ja se on saavuttanut 
hyviä hoitotuloksia useissa maissa. 

3.1 Recovery-toipumisorientaatio 

Recovery-toipumisorientaatio on useissa maissa noussut keskeiseksi viite-
kehykseksi mielenterveyskuntoutuksessa. Käsitteellä tarkoitetaan toimin-
taa työskentelyn taustalla ja kullekin ihmiselle henkilökohtaista toipumis-
prosessia, jossa sekä ajattelun että toiminnan lähtökohtina ovat yksilön 
voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenter-
veys. Prosessin päämääränä on mielekäs ja optimisten elämä psyykkisen 
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sairauden tuomista rajoituksista huolimatta. (Nordling, 2018, s. 1476) 
Markku Salo (2019, s. 228) on tuoreessa kirjassaan Hullut mielenterveys-
markkinat nimennyt toipumisorientaation oman elämän haltuunotoksi, 
mikä kuvaakin toipumista hyvin. Mielenterveyskuntoutuja ei välttämättä 
aina toivu sairaudestaan, mutta hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa 
vastuuta elämästään lisäten siten elämän mielekkyyttä.   
 
Toipumisorientaatiota on alettu käyttää 1960- ja 1970-lukujen Yhdysval-
loissa, jossa yhteiskunnallinen liike nousi vastustamaan mielenterveys-
häiriöistä kärsivien henkilöiden ihmisoikeuksien polkemista ja siitä seuraa-
vaa syrjäytymistä. Myös mielisairaaloiden olosuhteet, pakkohoito ja val-
lankäyttö herättivät kritiikkiä. Toipuminen henkilökohtaisena kasvu- ja ke-
hitysprosessina alkoi saada teoreettista pohjaa kuitenkin vasta vuoden 
1988 jälkeen, jolloin yhdysvaltalainen psykologi Patricia Deegan osoitti 
omien mielenterveysongelmiensa pohjalta eron yksilöllisen toipumisen ja 
perinteisen, passiivisen kuntoutumisen välillä. (Nordling, 2018, s. 1476) Yh-
tenä toipumisorientaation uranuurtajista pidetään Bostonin yliopiston 
psykiatrisen kuntoutuskeskuksen johtajaa Anthony Williamia, joka määrit-
teli toipumisorientaation erittäin henkilökohtaiseksi, ainutlaatuiseksi pro-
sessiksi, joka muuttaa entiset asenteet, arvot, tunteet, tavoitteet, taidot 
ja/tai roolit. Se on tapa elää tyydyttävää, toiveikasta ja vaikuttavaa elämää 
huolimatta sairauden aiheuttamista rajoituksista. (Williams 1993, s. 527)  
 
Canadian Journal of Psychiatry:ssa vuonna 2014 julkaistussa toipumis-
orientaatiota käsittelevässä artikkelissa toipumisen kuvataan olevan 
”matka”, johon liittyy kasvava tunne omista kyvyistä ja sisäisestä itsenäi-
syydestä sekä osallistumista normatiivisiin toimiin, kuten työhön, koulu-
tukseen ja sosiaaliseen elämään. Toipuminen on jokaisen omakohtainen ja 
ainutlaatuinen kokemus, pienistä askelista koostuva prosessi kohti henki-
lökohtaisia tavoitteita. Tutkimusten mukaan siihen liittyvillä jokapäiväisillä 
arkielämän toiminnoilla, rutiineilla, on suuri rooli toipumisen edistymi-
sessä, samoin koulutuksella ja tarkoituksenmukaisella työllä. (Drake & 
Whitley, 2014)  
 
Toipumisen yksinkertainen määritteleminen on haasteellista, sillä se ilme-
nee jokaisella ihmisellä eri tavoin. Keskiössä on kuitenkin aina toivo, itse-
ohjautuvuus ja valtaistuminen sekä oikeus merkitykselliseen elämään ja 
osallisuuteen ilman leimaantumista ja syrjintää. Esimerkiksi Australiassa 
recovery-toipumisorientaatio on otettu mukaan valtakunnalliseen mielen-
terveystyön ohjelmaan. Työn toteuttamista varten koostetuissa materiaa-
leissa kuvataan toipumista seuraavasti: 

 ainutlaatuinen, henkilökohtainen, mutta harvoin yksin kuljettava 
matka  

 osa ihmisen normaalia elämänkulkua 

 jatkuva kokemus ilman päätepistettä  

 nonlineaarinen – usein saavutukset ja takaiskut vaihtelevat  
(AHMAC, 2013, s. 11) 
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3.2 Toipumisen uusi näkökulma 

Toipumisen ajatellaan yleisesti olevan paranemista tai palautumista esi-
merkiksi sairaudesta tai leikkauksesta. Mielenterveystyössä toipumisen 
käsitettä on kuitenkin laajennettu tarkoittamaan kullekin ihmiselle henki-
lökohtaista, merkityksellistä elämää huolimatta diagnoosista. Taustalla on 
yksilöllisyyden ja ihmisoikeuksien korostaminen sekä positiivisen psykolo-
gian ja avohoidon kehittyminen. Omien vahvuuksien ja taitojen sekä toimi-
juuden kautta haetaan mielekkyyttä ja toivoa elämälle, vaikka sairaus ra-
joittaisikin elämää. (Korkeila, 2017, s. 2865) 
 
Kliinisessä työssä toipuminen on oireiden lievitystä ja lääkinnällisesti saa-
vutettua vakautta. Palvelujen ja niitä tuottavien organisaatioiden kannalta 
toipuminen saavutetaan siirryttäessä palveluista pois tai toiseen palveluun 
ja siihen sisältyy myös kustannuksellisia perusteita. Molemmat näkökul-
mat liittyvät perinteiseen mielenterveyskuntoutukseen, mutta unohtavat 
usein yksilön oman toimijuuden toipumisen kannalta. Toipumisorientaa-
tion mukaisessa toipumisessa henkilö nähdään passiivisen, palveluiden 
kohteena olevan potilaan sijaan aktiivisena toimijana ympärillään oma lä-
hiverkosto ja ammattilaisten tuki. Toipumisprosessi mahdollistaa omien 
valintojen tekemisen ja antaa siten yksilölle vastuuta omasta toiminnas-
taan. Toivon, elämän tarkoituksen ja uusien merkityksellisten asioiden löy-
tyminen esimerkiksi työn, sosiaalisten suhteiden tai muun toiminnan 
kautta ovat toipumisorientaation keskiössä. (Nordling 2018, s. 1477) 
 
Toipumisorientaatio eroaa perinteisestä mielenterveystyöstä monella ta-
valla. Siinä missä tavanomaisessa mielenterveystyössä toipuminen aloite-
taan psyykkisen sairauden diagnosoinnista ja siihen sopivien hoitojen tar-
joamisesta, toipumisorientaatiossa lähdetään ”matkalle”, joka alkaa mi-
nuuden tunteen takaisin saamisesta ja jatkuu askel kerrallaan kohti merki-
tyksellistä ja hyvää elämää. Perinteisessä mielenterveystyössä hoitohenki-
lökunta toimii asiantuntijan roolissa ja päättää asiakkaan asioista, kun taas 
toipumisorientaatiossa henkilökunta toimii valmentajan tai mentorin roo-
lissa ja on asiakkaan rinnalla vuorovaikutuksessa, auttaen häntä löytämään 
omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan henkilökohtaisia haaveitaan. (Nor-
dling, 2018, s. 1479) 

3.3 Toipumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Toipumisprosessin kuvaamiseen käytetään yleisesti englantilaisen psyko-
login Mary  Leamyn  CHIME-mallia (kuva 2), jonka nimi tulee englannin kie-
len sanoista Connectedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment 
(suom.  kumppanuus/liittyminen, toivo ja optimismi, identiteetti, elämän 
tarkoitus, voimaantuminen). Mallissa kuvataan niitä tekijöitä, joihin vaikut-
tamalla voidaan edesauttaa toipumista. Kumppanuudella tai liittymisellä 
tarkoitetaan kuntoutujan saamaa vertaisuuden kokemusta, tuen saantia 
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muilta sekä tunnetta kuulumisesta yhteisöön. Toivoon ja optimismiin liite-
tään yksilön usko toipumiseen, positiivinen ajattelu ja motivaatio onnistu-
miseen sekä muutokseen sekä kuntoutujan omat unelmat ja toiveet. Myös 
identiteetti on yksi toipumista edistävistä tekijöistä, ja sillä tarkoitetaan 
positiivista näkemystä omasta itsestä ja sen stigman voittamista, jonka sai-
raus on aiheuttanut. Hengellisyys, mielekäs elämä sekä psyykkiseen sairau-
teen liittyvät merkitykset ja elämän kulun sekä sosiaalisten roolien uudel-
leen määrittely muodostavat mallin mukaisesti elämän tarkoituksen. Voi-
maantuminen toteutuu henkilökohtaisella vastuunotolla omasta toipumi-
sesta ja elämästä, elämänhallinnan kokemuksesta sekä keskittymisestä 
omiin vahvuuksiin heikkouksien sijaan. (Nordling, 2018, s. 1478) 

Kuva 2. Toipumisprosessia kuvaava Leamyn kehittelemä CHIME-malli 
(Nordling, 2018, s. 1478). 

3.4 Toipumisen nelikenttä 

Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten keskusliitto (SSYK) on laatinut 
toipumisen nelikentän (kuva 3), jonka perusperiaatteina esiintyvät toivo, 
toimijuus, osallisuus ja kohtaaminen. Toivolla tarkoitetaan sitä, että toipu-
misorientaatiota toteuttava henkilökunta auttaa kuntoutujaa löytämään 
omat unelmansa ja haaveensa, ja niitä kohti kuljetaan yhdessä. Toimijuu-
den näkökulma huomioi toipuvan henkilön omat näkemykset ja kokemuk-
set sekä kuuntelee ja kiinnostuu hänestä sellaisena kuin hän on. Osallisuus 
tarkoittaa sitä, että sekä kuntoutuja tekee omat päätöksensä yhdessä hen-
kilökunnan kanssa pohdituista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Koh-
taaminen merkitsee sitä, että henkilö kohdataan sellaisena kuin hän on, 
arvokkaana yhteiskunnan jäsenenä ja häntä tuetaan löytämään uusia mer-
kityksellisiä rooleja elämässään. (MpNet, n.d.; SSYK, n.d.) 
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Kuva 3. Toipumisen nelikenttä (SSYK, n.d.). 

Australian Terveysministeriö suosittelee recovery-orientoitujen mielenter-
veyspalvelujen tuottamisessa seuraavien perusperiaatteiden huomioi-
mista: 
 
• Yksilön ainutlaatuisuus: Toipuvaa henkilöä tuetaan kehittämään omia 

henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja rohkaistaan ottamaan vastuuta itses-
tään. Hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon merkitys tuodaan rutiinin-
omaiseksi. Mahdollisten traumojen vaikutukset huomioidaan hänen 
kokemuksissaan.  

 
• Todelliset mahdollisuudet: Toipuvalle henkilölle annetaan riittävää 

tietoa, jotta tämä voi tehdä itseään koskevia valintoja. Henkilöä roh-
kaistaan puhumaan myös vaikeista valinnoista ja pyritään ymmärtää 
valintoja hänen ja läheistensä näkökulmasta.  Myös läheisille tarjotaan 
mahdollisimman tietoa ja tukea, jotta voivat olla mukana päätöksente-
ossa ja sitoutua niihin.  

 
• Asenteet ja oikeudet: Kunnioitetaan sekä ihmisoikeuksia että juridisia 

oikeuksia. Kunnioittavaa asennetta ja tasavertaisen kumppanuuden 
tunnetta välitetään toipuvalle henkilölle kaiken aikaa. Häntä myös roh-
kaistaan säilyttämään sosiaaliset verkostonsa.   

 
• Arvokkuus ja kunnioitus: Toipuja otetaan palveluiden piiriin, hänen ta-

voitteitaan kuullaan ja tuetaan. Ympäristö luodaan fyysisesti ja henki-
sesti turvalliseksi.  

 
• Kumppanuus ja viestintä: Toipuja otetaan aktiivisesti mukaan hoito-

suunnitteluun, hoitoon ja palautteen antoon. Myös muita palveluja ja 
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tukimuotoja yhdistetään toipujan sekä hänen hoitajiensa ja perheen-
jäsenten tukemiseksi.  

 
• Toipumisen arviointi: Saatua palautetta käytetään palvelun laadun pa-

rantamiseen. Tuloksia arvioidaan säännöllisesti ja koko verkosto ote-
taan mukaan arviointiin.  

 
(AHMAC, n.d.) 

3.5 Toipumisorientaation haasteet ja mahdollisuudet 

Suomessa toipumisorientoitunut kuntoutusmalli mielenterveyspalveluissa 
tekee vielä tuloaan. Suomenkielistä kirjallisuutta ja työkaluja ei ole vielä 
juurikaan käytössä, samoin puuttuu tutkimustieto suomalaisista kohderyh-
mistä. Kiinnostus toipumisorientaatiota kohtaan on kuitenkin kasvavaa. 
Sekä Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL) että Suomen sosiaalipsykiatris-
ten yhdistysten keskusliitto (SSYK) ovat ottaneet toipumisorientaation toi-
mintansa lähtökohdaksi. Myös kunnat ja psykiatrinen erikoissairaanhoito 
on osoittanut kiinnostuksensa toipumisorientaatioon suuntaavia koulu-
tuksia kohtaan. Keväällä 2017 perustettu Toipumisorientaatio ry järjestä-
mää koulutuksia eri tahoille ja tekemään vaikuttamistyötä. (Nordling, 
2018, ss. 1481–1482).  
 
Recovery-toipumisorientaation käyttöönotto mielenterveystyössä on Nor-
dlingin (2018, s. 1481) mukaan hidasta ja haastavaa. Muutosten läpiviemi-
nen ei ole kansallisista linjauksista ja suosituksista huolimatta edennyt käy-
täntöihin asti. Psykiatrisessa sairaanhoidossa vaikeuksia on kohdattu mo-
nella tasolla: suuren potilasmäärän, potilaiden vaihtuvuuden, lyhyiden hoi-
tojaksojen ja toimimattomien tilojen lisäksi myös erilaiset rajoitukset, by-
rokratia sekä huono johtaminen ja henkilöstön osaamattomuus ovat olleet 
omiaan kasvattamaan esteitä uuden toimintamallin käyttöönotolle.  
 
Tietoisuus toipumisorientaatiosta näyttäisi kuitenkin olevan laajene-
massa valtakunnallisesti. Lapin yliopistossa on käynnissä recovery-toimin-
taorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke (2018–2021), jonka taus-
talla on nykyisten palvelujen ulottumattomuus siihen todellisuuteen, jota 
asiakas elää.  Myös mahdollisen sote-uudistuksen ja mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen lainsäädännön muutosten ansiosta ajankohta voisi olla 
otollinen uusien toimintamallien käyttöönotolle. (Hautala & Martin, 2017) 
 
Lapin yliopiston hanke pyrkii kehittämään riittäviä, tarpeellisia ja oikea-ai-
kaisia matalan kynnyksen palveluita asiakaslähtöisempään ja asiakkaan 
osallisuutta vahvistavaan suuntaan, jolloin saavutetaan parempia hoitotu-
loksia ja säästetään kustannuksia. Hanke ottaa huomioon recovery-toipu-
misorientaation mielenterveyspalveluprosessien kehittämisessä ja sovel-
tamisessa sekä uusien työmenetelmien ja -käytäntöjen luomisessa. Täh-
täimessä on saavuttaa sellainen mielenterveyspalveluiden kokonaisuus, 
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joka yhdistää eri toimijoiden asiantuntijuuden ja tukee asiakkaan osalli-
suutta oman elämänsä toiminta-alueilla siten että mielekäs elämä on mah-
dollista mielenterveysongelmista huolimatta. (Hautala & Martin, 2017) 
 
Päätoimijan, Lapin Yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Pohjois-Suo-
men sosiaalialan osaamiskeskus sekä Etelä-Pohjanmaan, Lapin ja Pirkan-
maan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Mielenterveyden keskusliitto 
(MTKL), Mielenterveysomaisten keskusliitto sekä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL). Mainittujen toimijoiden laajat verkostot alan muihin toi-
mijoihin ovat tärkeässä asemassa kenttätyön toteuttamisessa. Hanke ot-
taa huomioon myös Suomen Klubitalot ry:n toiminnan, ja suosittaa toimi-
joitaan tekemään yhteistyötä Klubitalojen kanssa esimerkiksi yhteisten 
koulutusten ja seminaarien muodossa. (Hautala & Martin, 2017) 
 
Markku Salo (2019, s. 227) hiljattain julkaisemassaan kirjassa ottaa esille 
pysyvät kustannussäästöt, joita voidaan recovery-toipumisorientaatiolla 
saavuttaa mielenterveystyössä. Säästöjä ei kuitenkaan saavuteta ulkoa 
asetettujen säästövaatimusten tai leikkausten muodossa, vaan muuttu-
vien käytäntöjen kautta. Myös Esa Nordling (2018, s. 1482) on listannut 
uuden toipumismallin myötä saavutettavia hyötyjä sekä yksittäisen poti-
laan että koko kansanterveyden tasolla. Näitä ovat esimerkiksi henkilön 
oman minuuden vahvistuminen omien valintojen ja vastuun kautta, hoi-
don ja kuntoutuksen monipuolistuminen, ihmisoikeuksien paraneminen 
sekä hoitokustannusten pieneneminen. Toipumisorientoituneen hoitokäy-
tännön myötä myös kynnys hakea apua madaltuisi ja apua haettaisiin ny-
kyistä varhaisemmin. (Hautala & Martin, 2017) 

4 MIELENTERVEYS JA HYVINVOINTI 

Opinnäytetyössä tarkastellaan mielenterveyskuntoutumista recovery-toi-
pumisorientaation näkökulmasta. Mielenterveys on hyvinvoinnin, tervey-
den ja toimintakyvyn perusta ja siten olennainen osa yksilön kokonaister-
veyttä. Mielenterveys on laaja käsite ja se pitää sisällään niin positiivisen 
mielenterveyden ja mielenterveyden häiriöt kuin sairaudet. (THL, 2019a) 

4.1 Mitä mielenterveys on? 

Maailman terveysjärjestö (WHO, 2014) määrittää mielenterveyden koko-
naisvaltaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen sopeutuu elämän haas-
teisiin ja kykenee toimimaan normaalissa stressitilassa, on tietoinen 
omista kyvyistään, kykenee tulokselliseen ja tuottavaan työhön sekä ole-
maan yhteisön jäsenenä. Mielenterveyden voidaan kuvata olevan myös 
voimavara, pääoma tai resurssi, jonka avulla ihminen toimii elinympäris-
tössään, on osa yhteisöä ja selviää erilaisista tilanteista elämässään. Siinä 
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missä oireita ja ongelmia ehkäistään, on mielenterveys asia, jota vahviste-
taan ja tuetaan lisäten siten myös hyvinvointia. (Karila-Hietala ym., 2017, 
s. 7; Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen, 2014, s. 11) 
 
Mielenterveyttä voidaan pitää elämäntaidollisena yhtä lailla kuin yhteis-
kunnallisena tai lääketieteellisenä käsitteenä. Mielenterveydessä ei kui-
tenkaan ole kysymys vain yksilöstä itsestään, vaan ympäristöllä on suuri 
merkitys siihen. Ulkopuoliset olosuhteet, esimerkiksi yhteiskunnan oikeu-
denmukaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja ihmisoikeudet, voivat olla 
mielenterveydelle joko suotuisia tai heikentää sitä. (Heikkinen-Peltonen, 
Innamaa & Virta 2014, ss. 10–12, 14; Karila-Hietala ym., ss. 13–14) 
 
Mielenterveys on laaja ja kulttuurisidonnainen käsite, jota on terminä käy-
tetty Suomessa 1950-luvulta lähtien. Aiemmin huomio kohdistui enem-
mänkin mielen sairauksiin ja yleisempää oli kuvata mielenterveyttä esi-
merkiksi käsitteillä normaali, tasapainoinen tai toimintakykyinen. Nykyään 
lähestymistapa mielenterveyteen on voimavarakeskeinen ja sen painopis-
teenä on terveys (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, ss. 10–12; Karila-Hietala 
ym., 2017, 11) Mielenterveys käsitteenä kattaa positiivisen mielentervey-
den sekä mielenterveyden erilaiset häiriöt ja sairaudet. Mielenterveyteen 
kuuluu olennaisena myös tunne hyvinvoinnista. Näitä aiheita avataan lu-
vuissa 4.3 ja 4.4. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, ss. 10–12; Karila-Hietala 
ym., 2017, s. 11)  
 
Eri tutkimuksissa mielenterveyttä on kuvattu seuraavilla tavoilla: 

 kykyjen, vahvuuksien ja mahdollisuuksien yhdistelmä. 

 kehityskriisien onnistunutta läpikäyntiä. 

 kaikkien tunteiden hyväksymistä.  

 sosio-emotionaalista kyvykkyyttä.  

 subjektiivista hyvänolon tunnetta. 

 joustavuutta ja sinnikkyyttä (resilienssi). 
 (Karila-Hietala ym., s. 11) 

4.2 Mielenterveys lukuina 

 

Kuva 4. Mielenterveysongelmista lyhyesti THL:n tutkimukseen pohjaten. 
(Suvisaari, Viertiö, Solin, & Partonen, 2018, s. 85). 



18 
 

 
 

Mielenterveysongelmista voidaan puhua kansanterveydellisenä ilmiönä. 
Kaiken ikäisillä suomalaisilla mielenterveyden ongelmat ovat keskeisimpiä 
terveysongelmista, erityisesti työikäisillä ja 80 vuotta täyttäneillä, mutta 
vain osa sairastuneista hakee ongelmiinsa apua. Suurin psyykkistä oireilua 
aiheuttava sairaus on masennus. Masennusoireita kartoittavan Beck Dep-
ression Inventory (BDI) -kyselyn mukaan masennusoireet olivat yleistyneet 
vuosien 2011 ja 2017 aikana. Miehillä 9 %:lla oli merkittäviä masennusoi-
reita, kun se vuonna 2011 oli ollut 6 %. Naisilla vastaava luku oli vuonna 
2017 13 %, mutta vuonna 2011 se oli ollut 9 %. Erityisesti työikäisillä naisilla 
oireilu oli lisääntynyt. Jos lukuja verrataan Kelan tietoihin lunastetuista 
mielialalääkeresepteistä, voidaan arvioida kokonaismäärien olevan vielä 
suurempiakin. Yleistyneet mielenterveysongelmat edellyttävät myös pal-
veluiden kehittämistä. (Suvisaari ym., 2018, ss. 87–89) 
 
Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat aina kärsimystä tai haittaa, ja ne 
ovat toiseksi yleisin syy pitkäaikaisille sairauksille ja sairauseläkkeille tuki- 
ja liikuntaelinsairauksien jälkeen. 1,5 % suomalaista kohtaa vuoden aikana 
jonkin mielenterveyden häiriön ja koko ajan joka viides sairastaa jotain 
mielenterveyden häiriötä. (Heikkinen-Peltonen ym. 2014, ss. 12, 106; Vuo-
rilehto ym., 2014, ss. 105–106 ) Mielenterveysongelmat ovat kuormittava 
tekijä niin yksilölle itselleen kuin hänen lähipiirilleen. Mielenterveysomais-
ten keskusliitto FinFami ry:n (n.d.) tunnuslause kuuluukin ”Kun yksi sairas-
tuu, monen elämä muuttuu”. Tämä tarkoittaa, että sairastuneen lisäksi ti-
lanne vaikuttaa myös hänen lähipiiriinsä ja että lähes puolella psyykkisesti 
sairastuneen läheisellä on riski sairastumiseen.  
 

 

Kuva 5. Lukuja mielenterveyden häiriöistä ja niiden vaikutuksista Suo-
men Mielenterveys ry:n ja Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-
toiminnan selvitysten mukaan. (Suomen Mielenterveys ry, n.d.; 
Wahlbeck ym., 2018, s. 83). 

Mielenterveyden häiriöt ovat lisäksi taloudellinen taakka yhteiskunnalle, 
sillä mielenterveysongelmien kustannukset Suomessa ovat Valtioneuvos-
ton selvityksen mukaan lähes kuusi miljardia euroa vuosittain, josta mie-
lenterveysongelmista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on vuo-
sitasolla noin neljä miljardia ja masennustilojen osuus 1,3 miljardia. Suo-
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men Mielenterveysseura arvio kustannukset enimmillään lähes 11 miljar-
diksi. Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että panostus ehkäise-
vään mielenterveystyöhön, interventioihin ja mielenterveyskuntoutuk-
seen sekä erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen on tär-
keää ja myös kannattavaa taloudellisesti. Myös takaamalla hoitoketjun 
katkeamattomuus tai psykiatrisen hoidon riittävän pitkä kesto, voidaan 
saavuttaa taloudellista säästöä mielenterveyspalveluiden osalta. (Wahl-
beck ym., 2018, ss. 12, 84, 86, 88; Suomen Mielenterveys ry, n.d.) 

4.3 Mielenterveyteen vaikuttavat tekijät 

Mielenterveyteen kuuluu kokonaisvaltainen ihmiskäsitys (holistinen näkö-
kulma), mikä tarkoittaa niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin henkisen 
ulottuvuuden huomioimista. Nämä ulottuvuudet ovat kaiken aikaa vuoro-
vaikutuksessa toistensa sekä ympäristön kanssa ja niiden kautta ihmistä, 
hänen elämäänsä ja hyvinvointiaan voidaan tarkastella. (Karila-Hietala 
ym., 2017, s. 15; Heikkinen-Peltonen, 2014, s. 42) Mielenterveyteen vai-
kuttavista tekijöistä yksilölliset tekijät vaikuttavat käsitykseen elämästä, it-
sensä tuntemiseen ja kykyyn selviytyä vaikeuksista. Sosiaaliset ja vuorovai-
kutukselliset tekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, ihmisten 
kuulemiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Rakenteelliset tekijät yhteis-
kunnassa vaikuttavat puolestaan yksilön työhön ja toimeentuloon, asumi-
seen, elinympäristön turvallisuuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja toi-
mivuuteen. Kulttuuriset arvotekijät vaikuttavat käsitykseen hyvästä ja nor-
maalista elämästä ja ovat perustana ihmisoikeuksien toteutumiselle. Mie-
lenterveys muotoutuu yksilöllisesti näiden sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa. (Karila-Hietala ym., 2017, ss. 13–15)  
 
Mielenterveydellä on omat suoja- ja riskitekijänsä. Suojatekijöiden avulla 
ja niitä vahvistamalla mielenterveyttä voidaan tukea ja riskitekijöiden vai-
kutuksesta se heikkenee. Suojatekijät lisäksi kompensoivat tai vähentävät 
riskitekijöiden vaikutusta yksilön elämään. Vahvistamalla yksilön itsetun-
toa ja luottamista omiin kykyihinsä, suojatekijät vahvistuvat ja samalla sel-
viytymis- ja sopeutumiskyky paranee. Myös käytettävissä olevat mahdolli-
suudet vahvistavat suojaavia tekijöitä.  Mitä enemmän yksilöllä on mah-
dollisuuksia tilanteesta selviämiseen, sen parempi lopputulos on. (Karila-
Hietala ym., 2017, s. 17) 
 
Erilaisia mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: 

 biologiset tekijät, kuten perimä 

 ulkoinen ja sisäinen arvomaailma 

 fyysinen terveys ja toimintakyky 

 kokemukset, kasvuolosuhteet ja elämänpiiri 

 omaan ikäkauteen kuuluvat yhteisöt  

 sosiaalinen verkosto 

 asuinympäristö, yhteiskunta ja kulttuuri. 
(Heikkinen-Peltonen ym., 2014, 10–12, 14; THL, 2019a) 
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4.4 Alttius mielenterveyden häiriöille ja sairauksille 

Erilaisten mielenterveysongelmien taustalla ajatellaan olevan mielenter-
veyttä suojaavien ja sitä horjuttavien tekijöiden vaikutukset yksilön sen 
hetkisessä elämäntilanteessa. Alttius haavoittuvuuteen ja sitä kautta mie-
lenterveyshäiriöihin on usein synnynnäistä tai perittyä tapaa käsitellä 
stressiä. Mielenterveyttä suojaavat tekijät, kuten hyvä sosiaalinen ver-
kosto tai yksilön omat kyvyt ja ongelmanratkaisutaidot, tekevät haavoittu-
vuuteen altistavista tekijöistä helpommin hallittavia. Jos yksilön kokema 
kuormitus on suurempi kuin hänen sen hetkiset voimavaransa, on hänellä 
riski sairastua psyykkisesti. (Heikkinen-Peltonen ym. 2014, ss. 12, 106; Vuo-
rilehto ym., 2014, s. 105) 
 

 

Kuva 6. Mielenterveyttä suojaavat ja uhkaavat tekijät. (Heiskanen, Salo-
nen & Sassi, 2006). 

Mielenterveyttä edistävät tai ongelmille altistavat tekijät voivat olla fyysi-
siä, biologisia, psykologisia, sosiaalisia tai ympäristön aiheuttamia (kuva 6). 
Sama tekijä voi olla joko mielenterveyttä tukeva tai sitä hajottavia. Esimer-
kiksi hyvistä perhesuhteista voi ammentaa voimavaroja, mutta kuormitta-
vat perhesuhteet voivat altistaa ongelmille. Kun ihmisellä on elämässään 
paljon mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, hän pystyy hallitsemaan parem-
min mielenterveyttä horjuttavia tekijöitä. Tällaisia suojaavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi hyvä toimintakyky tai hyvät ihmissuhteet. (Heikkinen-Pelto-
nen, 2014, ss. 11–13)  
 
Mielenterveyden sairaudet eivät ole kokonaisuutena lisääntyneet, vaan 
niiden luonne on aja mittaan muuttunut, lähinnä voimistunut. Esimerkiksi 
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päihteidenkäyttö näkyy mielenterveysongelmien taustalla aiempaa enem-
män, lasten ja nuorten kohdalla mielenterveysongelmat ovat yleistyneet 
sekä työkyvyttömyyseläkkeeseen johtavaa masennusta on enemmän. Toi-
saalta taas itsemurhien määrä on 1990-luvulta lähtien tasaisesti laskenut. 
(Heikkinen-Peltonen, 2014, ss. 14, 81) 

4.5 Positiivinen mielenterveys 

Kaikilla, myös mielenterveyshäiriöihin sairastuneilla, on psyykkisiä voima-
varoja eli positiivista mielenterveyttä. Se tarkoittaa kykyä vaikuttaa omaan 
elämään, toivoa, hyviä ihmissuhteita sekä myönteistä käsitystä omasta it-
sestään. Positiivisen mielenterveyden voimin sairastuneen on mahdollista 
kuntoutua ja saada elämästä tasapainoista ja hyvää. Mielenterveys onkin 
uusiutuvaa ja sille on luontaista kehittyä ja kasvaa iän myötä. Omien per-
soonallisten toiminta- ja reagointitapojen (psyykkisen itsesäätelyn) avulla 
ihminen kykenee säilyttämään tai palauttamaan mielensä tasapainon tai 
palauttamaan sitä erityisesti ristiriitaisissa tai ongelmallisissa elämäntilan-
teissa. (Heikkinen-Peltonen, 2014, ss. 14, 31–32; Solin ym., 2018, s. 129)  
 
Yksilön voimavarat ovat yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen eli yk-
silön kykyyn havainnoida ja ymmärtää ympäristöä sekä kykyyn sopeutua 
siihen tai muuttaa sitä. Positiivinen mielenterveys rakentuu ihmisen yksi-
löllisistä ominaisuuksista ja toimintakyvyn eri osista, joita on mahdollista 
myös kehittää. Positiivista mielenterveyttä lisäävät myös ihmisen toimin-
takyky, kyky ylläpitää ihmissuhteita ja henkinen vahvuus vaikeuksissa. Po-
sitiivisen mielenterveyden kautta ajateltuna katse siirretään pois sairau-
desta ja kohdistetaan se yksilön kykyihin. (Heikkinen-Peltonen ym. 2014, 
ss. 10–11; Solin ym., 2018, s. 129) 
 
Positiivista mielenterveyttäkin voidaan mitata ja se antaakin kattavamman 
kuvan yksilön tilasta ja psyykkisestä toimintakyvystä kuin keskittyminen 
mielenterveyden ongelmiin ja diagnooseihin. THL:n teettämän tutkimuk-
sen mukaan 70 %:lla on kohtalainen positiivinen mielenterveys ja ainoas-
taan 14 %:lla positiivinen mielenterveys oli korkea. Yli 60-vuotiailla oli ylei-
sesti enemmän positiivista mielenterveyttä kuin heitä nuoremmilla. 50–
59-vuotiailla naisilla oli miehiä korkeampi keskiarvo positiivisessa mielen-
terveydessä, mutta 70 vuotta täyttäneillä se oli miehillä naisia korkeampi. 
(Solin ym., 2018, s. 129) 

4.6 Hyvinvointi ja elämänhallinta 

Mielenterveyden lisäksi myös hyvinvointi on käsitteenä monimerkityksel-
linen. Sillä on yksilöllinen merkityksensä ja se muodostuu yksilölle itselleen 
tärkeistä asioista. Hyvinvointiin kuuluvat mielenterveyden lisäksi ihmisen 
fyysinen terveys, elinolot, toimeentulo, sosiaalinen elämä ja oma kokemus 
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elämänlaadusta. Siinä, missä suomalaisten hyvinvointi ja terveys ovat tut-
kimusten mukaan lisääntyneet, ovat erot terveyden ja hyvinvoinnin osalta 
kasvaneet. (Karila-Hietala ym., 2017, ss. 10–11) 
 
Hyvinvointi muuttuu elämäntilanteiden mukaan, mutta jokaisessa ikäryh-
mässä hyvinvoinnissa on kyse hallinnan tunteesta. Lapselle hyvinvointi tar-
koittaa vanhempien huolenpitoa, turvaa, leikkiä ja turvallisia ihmissuh-
teita. Nuorella hyvinvointiin kuuluu itsensä toteuttaminen, uudet koke-
mukset ja ennen kaikkea kaverit. Vanhemmalle hyvinvoinnin takeena on 
lasten hyvinvointi, työ, perheen toimeentulon turvaaminen. Ikääntyneen 
hyvinvointi on pitkälti kiinni toimintakyvystä ja itsenäisestä selviytymisestä 
arjessa. (Karila-Hietala ym., 2017, ss. 10–11) Jotta hyvinvoinnin ylläpitämi-
nen on mahdollista, on tärkeää pystyä itse ohjaamaan omaa toimintaansa. 
Tämä tarvitsee toteutuakseen voimavaroja, niiden tunnistamista ja niiden 
aktiivista kehittämistä. Yhtä lailla kuin mielenterveyttä, myös hyvinvointia 
rakentaa hyvä itsetunto, hallinnan tunne, hyvät sosiaaliset suhteet sekä 
mielekäs ja merkityksellinen tekeminen. Mielenterveys on myös hyvin-
voinnin keskeinen voimavara. (Karila-Hietala ym., 2017, s. 11) 
 
Jokainen voi omilla valinnoillaan edistää ja vahvistaa omaa mielenterveyt-
tään ja hyvinvointiaan. Hyvinvoinnin edistämiseen ja vahvistamiseen pa-
nostamalla voidaan tukea ja vahvistaa koko väestön mielenterveyttä. 
Tämä tapahtuu laadukkaalla mielenterveyshäiriöiden hoidolla, mutta 
myös lisäämällä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
(Karila-Hietala ym., 2017, s. 15) 

4.7 Stigma eli häpeäleima 

Mielenterveyshäiriöistä kärsivä voi joutua helposti leimatuksi ei-toivotulla 
tavalla siitäkin huolimatta, että mielenterveysongelmista puhutaan julki-
sesti enemmän kuin ennen. Mielenterveyskuntoutuja voidaan nähdä poik-
keavana, mikä kuntoutujalle aiheuttaa häpeää, kärsimystä, syrjäytymistä 
tai syrjityksi tulemista sekä omanarvontunnon vähenemistä. Riskinä on 
joutua muun yhteisön ulkopuolelle ja jopa eliniän odotteen lyhentymistä. 
Stigma eli häpeäleima on Suomessa yleinen ja se liittyy vahvasti vallitseviin 
asenteisiin ja arvoihin. Erityisesti vanhemman väestön keskuudessa, alem-
missa koulutusryhmissä ja miehillä se on yleisempi. (Mielenterveystalo, 
n.d.; Vuorilehto ym., 2014, s. 16; Wahlbeck, 2014; MTKL, n.d.) 
 
Myös medialla on valtaa stigmaan. Se voi toimillaan joko ylläpitää stigmaa 
liittämällä esimerkiksi väkivalta mielenterveysongelmiin tai pienentää sitä 
tuomalla julkisuuden henkilöiden kokemuksia näkyviin. Stigman aiheuttaa 
usein tiedon puute mielenterveyden häiriöistä ja sen vuoksi ihmisille on 
kehittynyt ennakkoluuloja ja negatiivista suhtautumista niitä kohtaan. Eni-
ten epätietoisuutta psykiatrisista sairauksista kohdistuu psykoosisairauk-
siin ja mielenterveysongelmia pidetään yleisestikin harvinaisempina kuin 
ne todellisuudessa ovat. (Mielenterveystalo, n.d.; Vuorilehto ym., 2014, s. 
16; Wahlbeck, 2014) 
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Joskus leimaaminen voi tapahtua kuntoutujan itsensä toimesta. Diagnoosi 
ja oireet voivat määrittää omaa identiteettiä niin voimakkaasti, ettei kun-
toutuja pysty näkemään itseään tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä 
muiden kanssa. Tilanteen aiheuttama häpeä voi usein olla siten myös este 
avun hakemiseen. Esimerkkinä Suomen Mielenterveysseuran kehitysjoh-
taja Kristian Wahlbeck mainitsee masennuspotilaat, joista jopa 70 % salaa 
sairastumisensa pelätessään syrjintää tai että häntä kohdellaan eri tavalla 
masennuksen vuoksi. Ratkaisuna stigman poistamiseksi on tutkittu koh-
taamista, joko kasvotusten tai median avulla, ja siitä on saatu myönteisiä 
tuloksia. Muun muassa tasavertainen keskustelu tai yhdessä tekeminen 
voi vähentää stigman vaikutusta ihmisten välisessä kanssakäymisessä. 
(Vuorilehto ym., 2014, s. 16; Wahlbeck, 2014) 

5 MIELENTERVEYSKUNTOUTUS 

Mielenterveyden vaaliminen ja edistäminen kuuluu kaikille yhteiskunnan 
toimijoille ja mielenterveyspalveluita järjestää moniammatillinen verkosto 
niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Näiden lisänä tärke-
ässä roolissa on myös monenlainen vapaaehtoistyö, vertaistoimijuus ja ko-
kemuskouluttajat täydentävät mielenterveyskuntoutuksen kenttää. Erityi-
sesti järjestöjen ja yhdistysten tarjoamat mielenterveyttä tukevat tai kun-
touttavat palvelut ovat suuressa roolissa esimerkiksi matalan kynnyksen 
palveluiden myötä. (Heikkinen-Peltonen, 2014, ss. 80–82, 85, 300; THL, 
2019b; Vuorilehto ym., 2014, ss. 8, 11, 15) 
 
Mielenterveyspalveluiden tarkoituksena on hoidon ja kuntoutuksen tar-
joamisen lisäksi turvata yksilönsuojaa, ehkäistä syrjintää ja varmistaa tar-
vittava sosiaaliturva. Tätä toteutetaan ohjauksen, neuvonnan ja psykososi-
aalisen tuen keinoin, jotta kuntoutuja voisi itsekin toimia mielenterveyttä 
edistävällä tavalla. Mielenterveyttä on mahdollista edistää itse jokapäiväi-
sillä valinnoilla, kaikella, mikä parantaa yksilön elinolosuhteita. (Heikkinen-
Peltonen, 2014, ss. 80–82, 85, 300; THL, 2019b; Vuorilehto ym., 2014, ss. 
8, 11, 15) Mielenterveyskuntoutuksesta on käytetty nimityksiä psykiatri-
nen kuntoutus, sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, psykososiaalinen kuntou-
tus ja kuntouttava mielenterveystyö. Vakiintunut nimitys on kuitenkin mie-
lenterveyskuntoutus, mikäli pelkkä kuntoutus tai kuntouttaminen ei ter-
minä ole riittävä kuvaamaan toimintaa. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 
296) 

5.1 Mielenterveyskuntoutus Suomessa 

Suomessa psykiatrisen kuntoutustoiminnan katsotaan alkaneen 1960-lu-
vun alkupuolella, jolloin kuntoutus on tapahtunut pääasiassa laitoshoi-
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tona. (Salo 1996, s. 292) Mielenterveyshäiriöiden hoito on muuttunut vii-
meisten vuosikymmenten aikana avoimemmaksi mielenterveysongelmia 
kohtaan. Aikaisemmin hoito on toteutunut pitkään laitoksissa yhteiskun-
nasta eristäen. Nykyään panostetaan enemmän avohoitoon terveyskes-
kuksissa, erikoissairaanhoidossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työter-
veyshuollossa sekä mielenterveystoimistoissa. Avohoito on suurelta osin 
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita. Yleensä avohoito on riittävä 
kuntoutusmuoto mielenterveyden häiriöissä, mutta pienempi osa sairas-
tuneista tarvitsee lisäksi sairaalahoitoa. Psykiatristen sairaaloiden paikkoja 
on vuosien varrella vähennetty niin, että enimmillään 20 000 paikasta on 
jäljellä enää vain 3 500. Vuositasolla sairaalahoitoa saa Suomessa alle 30 
000 ihmistä, joista noin 30 % on tahdosta riippumattomassa hoidossa. Avo-
palvelut eivät kuitenkaan ole kehittyneet muutoksen mukana tarpeeksi, 
mikä aiheuttaa erityisesti julkisten palveluiden kuormittumista ja siksi yk-
sityisten palveluntarjoajien vastuu on kasvanut. Palveluiden rikkonaisuus 
esimerkiksi samanaikaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien kohdalla 
palvelut menettävät tehokkuuttaan. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, ss. 
81–82; THL, 2019b) 
 

 

Kuva 7. Mielenterveyspalveluiden käyttäjistä lyhyesti THL:n tutkimuksen 
mukaan. (Suvisaari & Lindfors, 2018, s. 156). 

Mielenterveyspalvelut koostuvat useista keskenään erilaisista kunnalli-
sista, yksityisistä sekä kolmannen sektorin toimijoista, joilla kansalaisjär-
jestöjen lisäksi on aina ollut merkittävä rooli mielenterveystyössä Suo-
messa. Eri sektorien palvelut ovat osittain päällekkäisiä, mikä aiheuttaa 
palveluiden pirstaleisuutta ja heikentää niiden tehokkuutta. Ratkaisuksi on 
ajateltu palveluiden integroimista niin, että palveluita olisi monipuolisesti 
saatavilla niin sanotusti yhdeltä luukulta. Tärkeää olisi myös kiinnittää huo-
miota alueellisiin eroihin ja lähellä olevien palveluiden turvaaminen. 
(Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmä, 2017, ss. 2–3) Mielenterveys-
kuntoutujille tarkoitettuja palveluita on pyritty kehittämään siten, että nii-
den saatavuus paranisi. Muun muassa matalan kynnyksen palveluita on li-
sätty ja lievempien ongelmien hoitamista on pyritty tehostamaan perus-
palveluissa, esimerkiksi terveyskeskuksissa. (Suvisaari & Lindfors, 2018, s. 
156; Peda.net, n.d.; Tays, 2018) 
 
Suomessa psykiatrinen hoito pohjaa pitkälti Käypä hoito -suosituksiin, 
jotka ovat riippumattoman suomalaisen lääkäriseura Duodecimin tekemiä 
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kansallisia hoitosuosituksia sairauksiin. Hoitosuositukset perustuvat tutki-
muksiin ja ne korostavat psykiatrista hoitoa ja lääkehoitoa, mutta pitävät 
sisällään myös muun muassa terapian, psykoedukaation ja esimerkiksi per-
heinterventiot. (Duodecim, n.d.) Recovery-malli ei näyttäydy Käypä hoito -
suosituksissa, joissa lähtökohtana hoidolle on aina diagnoosi eikä ihmisen 
voimavarat. Tämä antaa viitettä siitä, ettei toipumisorientaatio ole saavut-
tanut virallisesti paikkaansa mielenterveystyössä, vaikka käytännön mie-
lenterveystyössä se näkyy. Toipumisorientaation sisällyttäminen virallisiin 
suosituksiin pohjaavaan mielenterveystyöhön vaatii muutosta asenteissa 
ja arvomaailmassa, mutta enenevässä määrin kuntoutujan itsehoitotaitoja 
ja osallistumista hoidon suunnitteluun on alettu hyödyntää. Pysyvämpi 
muutos mielenterveyskuntoutuksen toteuttamisessa edellyttäisi näkökul-
man muuttamista työntekijän arviosta kuntoutujan omiin kokemuksiin. 
(Salo, 1996, s. 292; Vuorilehto ym., 2014, s. 8) 
 
Mielenterveyskuntoutus jaetaan kolmeen kuntoutusmuotoon, joita ovat: 
lääkinnällinen, sosiaalinen, kasvatuksellinen ja ammatillinen kuntoutus. 
Lääkinnällinen kuntoutus on terveydenhuollon aloitteesta toteutettavaa ja 
usein Kansaneläkelaitoksen rahoittamaa kuntoutusta. Se voi olla esimer-
kiksi kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, kuntoutustutkimusta, 
erilaista terapiaa, neuropsykologista kuntoutusta sekä jaksoja laitoksessa.  
Sosiaalinen kuntoutus on kunnan sosiaalitoimen ylläpitämää ja sitä toteu-
tetaan yksilöllisellä ohjauksella esimerkiksi tuetussa asumisessa, päivätoi-
minnassa, terapeuttisessa ryhmätoiminnassa tai kuntouttavassa työtoi-
minnassa. Kasvatuksellista mielenterveyskuntoutusta on kasvatustyö eri-
tyisopetuksessa ja tukitoimina tavallisen opetuksen rinnalla. Ammatillinen 
kuntoutus on usein työvoimahallinnon ylläpitämää ja toteutetaan työvoi-
matoimistoissa, joissa nuoria ja aikuisia ohjataan eri tavoin opiskelemaan 
tai työelämään. (Heikkinen-Peltonen ym., 2014, s. 296) 
 
Mielenterveyskuntoutuksen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa ylläpitä-
mään elämänhallintaansa sekä toimijuutta omassa elämässään ja sosiaali-
sissa yhteisöissä, joissa mielenterveysongelmat ovat selviytymistä uhkaava 
tekijä. Siihen kuuluu mielenterveyden edistäminen sekä ehkäistä mielen-
terveyden häiriöitä. Kuntoutus pohjaa kuntoutujan ja työntekijän tai työn-
tekijöiden yhdessä laatimaan suunnitelmaan ja sen etenemistä arvioidaan 
yhdessä. Mielenterveyskuntoutus pyritään aloittamaan mahdollisimman 
pian sairauden akuutin vaiheen jälkeen ja sen pohjana ovat kuntoutujan 
toimintakyky ja hänen voimavaransa. (Heikkinen-Peltonen ym., ss. 296, 
301, 308; Vuorilehto ym., 2014, s. 11)  
 
Mielenterveyden merkitys on kasvanut entisestään sairastuneiden toimin-
takyvyn heikentymisen vuoksi, mutta vastaavasti kuntien taloudellinen pa-
nostus mielenterveyspalveluihin on vähentynyt. Tämä aiheuttaa suuria 
puutteita palveluiden saatavuuden ja integraation näkökulmasta, ja kus-
tannukset pääsevät entisestään kasvamaan. Suuri taloudellinen vaikutus 
olisi mahdollisuus ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöitä ja puuttua 
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entistä varhaisemmassa vaiheessa jo syntyneisiin ongelmiin. Tämä edellyt-
täisi muun muassa kuntien lisäinvestointeja mielenterveyspalveluihin tai 
mahdollistamalla mielenterveyskuntoutujien paluu takaisin työelämään. 
Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että integroimalla mielenterveys-
palvelut muuhun terveydenhuoltoon, olisi mielenterveysongelmien hoito 
kokonaisvaltaisempaa, palvelut olisivat paremmin saatavilla ja stigma pie-
nenisi. Palveluiden integroinnin myötä kustannukset kunnille voivat jopa 
kasvaa hetkellisesti, mutta mielenterveyskuntoutujille muutos olisi myön-
teinen niin taloudellisesti kuin hoidon määrän osalta. (Wahlbeck ym., 
2018, ss. 12, 29–30)  
 
Mielenterveyspalveluiden ongelmien ratkaisu edellyttäisi tavanomaisesta 
poikkeavia palveluita. Ideaalitilanne olisi, että sairastunut saisi asiakasläh-
töistä ja yksilöllisesti suunniteltua hoitoa järjestelmälähtöisen hoidon si-
jaan. Hoito tulisi ensisijaisesti järjestää jo perusterveydenhuollossa ja sen 
tulisi lisäksi hyödyntää erilaisia saatavilla olevia tuki- ja kuntoutuspalve-
luita, esimerkiksi kokemusasiantuntijuutta. (Wahlbeck ym., 2018, 38) 
 
Mielenterveyspalveluiden taustalla vaikuttaa useita lakeja ja asetuksia, 
joilla määritellään vähimmäisvaatimukset palveluiden toteuttamiseksi 
sekä palveluiden rajaamiseen. Mielenterveyslain 1116/1990 mukaan mie-
lenterveyspalvelut on järjestettävä toimivana ja tarpeiden mukaisena ko-
konaisuutena, ensisijaisesti avopalveluina. Laki säätää myös kuntoutuk-
seen liittyvästä tuki- ja palveluasumista sekä työnohjauksesta. Myös sosi-
aalihuollon rooli on olla toimiva kokonaisuus muun sosiaali- ja terveyden-
huollon kanssa ja tästä säätää Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Lain mukaan 
on huomioitava erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeet ja toiveet 
kun palveluita toteutetaan tai niitä kehitetään. Muita mielenterveyskun-
toutukseen liittyviä lakeja ovat muun muassa Kansanterveyslaki 66/1972, 
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989 sekä Laki potilaan asemasta ja oikeuk-
sista 785/1992. (Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmä, 2017, s. 5) 

6 AINEISTO JA MENETTELY 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerät-
tiin teemahaastatteluin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 17 Walonkul-
man klubitalon jäsentä. Aineiston keräämisen jälkeen se analysoitiin ja jär-
jestettiin teemoittain SSYK ry:n tuottamaa recovery-toipumisorientaation 
mallia hyödyntäen. Siinä toipumisen keskiöön on nostettu toivo, toimijuus, 
osallisuus ja kohtaaminen. 
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6.1 Työmenetelmänä laadullinen tutkimus  

Tutkimuksia toteutetaan pääsääntöisesti joko laadullista eli kvalitatiivista 
tai määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Jorma Ka-
nanen (2014, ss. 18–19) erottaa laadullisen tutkimuksen määrällisestä 
siinä, että laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkit-
semaan ilmiöitä, kun määrällinen tutkimus etsii yleistyksiä tutkittavasta il-
miöstä. Laadulliselle tutkimusmenetelmälle on tunnusomaista sanat ja lau-
seet, siinä missä määrällinen tutkimus käyttää lukuja ja tilastoja. Laadulli-
nen tutkimus ei etene suoraviivaisesti kuten määrällinen tutkimus, vaan 
usein syklisesti ja tarpeen mukaan itseään muuttaen: tulosten analysointia 
tapahtuu jatkuvasti ja tutkimusaineistoa kerätään niin paljon, että tutki-
musongelma ymmärretään.  Myös Eskola ja Suoranta (1999, 16) muistut-
tavat, että laadullisessa tutkimuksessa prosessin vaiheet kietoutuvat usein 
toisiinsa ja tutkimusongelmaa saatetaan joutua saadun aineiston myötä 
tarkentamaan uudestaan.  
 
Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista menetelmää, koska se sopii tut-
kimusongelman luonteeseen ja koska työ etenee aineistosta käsin. Opin-
näytetyössä etsitään selitystä tietylle ilmiölle aineiston perusteella ja selvi-
tetään haastateltavien subjektiivisia kokemuksia, joiden selvittäminen on-
nistuu laadullista menetelmää käyttäen. Valmiita oletuksia ja vastausvaih-
toehtoja ei ole, vaan ilmiö – recovery-toipumisorientaatio – selitetään Wa-
lonkulman Klubitalon jäseniltä saatavan haastattelumateriaalin perus-
teella 

6.2 Teemahaastattelu tutkimuksen toteutustapana 

Laadullisissa tutkimuksissa aineiston keräämisessä hyödynnetään tyypilli-
sesti joko havainnointia, haastatteluja tai kyselyitä. Haastattelu on yleisin 
laadullisessa tutkimuksessa käytetty aineistonkeruutapa, ja sen muotoja 
ovat syvähaastattelu, teemahaastattelu ja lomakehaastattelu eli kysely. 
Lomakehaastattelussa käytetään kyselylomaketta, jossa on valmiiksi mää-
ritellyt vastausvaihtoehdot. Syvähaastattelu on vapaamuotoinen, avoin 
haastattelu, jolla pyritään keräämään tietoa tietystä ilmiöstä tai aiheesta 
yleisellä tasolla. Teemahaastattelu tarkoittaa sellaista haastattelumuotoa, 
jossa ilmiö on etukäteen jaoteltu teemoittain, ja haastattelu etenee aihe 
kerrallaan. Laadullisessa tutkimuksessa teemahaastattelu on yleisimmin 
käytetty haastattelumuoto. (Kananen, 2014, ss. 65, 70) 
 
Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastat-
telu, sillä recovery-toipumisorientaation taustalla olevat teoriat antoivat 
useita haastatteluun sopivia teemoja. Haastattelukysymykset päätettiin 
laatia SSYK:n koostaman nelikentän ympärille, joka määrittelee selkeästi 
toipumisen avaintekijät (kuva 3; liite 3). Nelikentän mukaan toipumista 
edesauttavat yksilön omien näkemysten ja kokemusten huomiointi (toimi-
juus), kyky kohdata muut omana itsenään (kohtaaminen), mahdollisuus 
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vaikuttaa omiin asioihin (osallisuus) sekä toiveet ja tulevaisuuden usko 
(toivo). (SSYK, n.d.) Nämä neljä seikkaa nostettiin haastattelun teemoiksi.  
 
Toimijuus tarkoittaa SSYK:n nelikentässä yksilön kykyä päättää itse omista 
asioistaan (MpNet, n.d.), mutta tässä tutkimuksessa toimijuuden alle ke-
rättiin myös kaikki konkreettiseen tekemiseen ja toimintaan liittyvät asiat. 
Kohtaaminen nähdään SSYK:n mallissa kykynä olla sellainen kuin on, mutta 
tässä tutkimuksessa kohtaamista tarkastellaan myös suhteessa itseen ja 
muihin, luottamuksen ja muiden ihmissuhteiden näkökulmasta. Osalli-
suutta eli omiin asioihin vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäksi teemaa 
laajennettiin koskemaan myös osallisuutta suhteessa muihin ihmisiin sekä 
tiedon riittävän saamisen ja tavoittamisen mahdollisuuksiin. Tutkimuksen 
neljäs teema, toivo, tarkastelee yksilön tulevaisuuden uskoa ja unelmia. 
Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään yksilön tämän hetkistä mielialaa, 
itselle mieluisten ja tärkeiden asioiden ja toiveiden huomiointia ja toteu-
tumista Walonkulman Klubitalolla.  
 
Jokaisen teeman alle kerättyjen kysymysten tarkoituksena on tarkentaa ja 
avata annettua teemaa. Kysymysten suunnittelussa käytettiin apuna  
Leamyn CHIME-mallia (kuva 2), jolloin päästiin tarkastelemaan myös asiak-
kaan käsitystä omasta identiteetistä ja sen hetkisen elämän mielekkyy-
destä sekä etsimään voimaannuttavia asioita.  

6.3 Klubitalon jäsenten haastattelut 

Ennen haastatteluiden aloittamista kävimme Walonkulman jäsenten ja 
henkilökunnan viikkokokouksessa esittäytymässä sekä kertomassa opin-
näytetyöstä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Sen jälkeen lähetimme Wa-
lonkulman Klubitalon käyttöön tiedotteen, jossa kerrottiin tutkimuksen 
tarkoitus ja kehotettiin jäseniä henkilökohtaisen haastatteluajan varaami-
seen. Tiedotteessa tuotiin esille muutama esimerkkikysymys, jolla osoitet-
tiin haastattelun luonne ja madallettiin kynnystä osallistua haastatteluun. 
Määräaikaan mennessä haastatteluun ilmoittautui yhteensä 17 jäsentä.  
 
Haastattelukertoja varattiin yhteensä neljä, joista jokaiseen osallistui 4–5 
haastateltavaa. Yhden jäsenen haastatteluun varattiin puoli tuntia aikaa. 
Joidenkin haastateltavien kohdalla keskustelua jouduttiin hieman rajaa-
maan ja johdattelemaan takaisin aiheeseen, jotta suunnitellussa aikatau-
lussa oli mahdollista pysyä. Osan kohdalla jäi aikaa myös yleiseen keskus-
teluun ja jäsenen omien ajatusten kuulemiseen haastattelun jälkeen. 
Haastattelutilanne pyrittiin pitämään mahdollisimman rentona ja myön-
teisenä, jotta haastateltavan oli helpompaa kertoa vaikeitakin asioita 
omaan terveyteen ja kuntoutumiseen liittyen.  
 
Haastattelut suoritettiin Walonkulman Klubitalon tiloissa sijaitsevassa eril-
lisessä neuvottelu- ja harrastehuoneessa. Tilaisuus käynnistyi haastatteli-
joiden esittelyllä ja käymällä haastattelun tarkoitus vielä läpi, jotta varmis-
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tettiin, että kukin vastaaja ymmärsi mihin tarkoitukseen haastattelua teh-
dään. Haastateltavilta pyydettiin myös kirjallinen suostumus haastatte-
luun ja tietojen tallentamiseen puhelimen äänitallentimella sekä kerrottiin 
haastattelun luottamuksellisuudesta. Samalla todettiin, ettei yksittäisen 
jäsenen henkilöllisyyttä voi tunnistaa valmiista työstä, sillä tulokset käsitel-
lään ja julkistamaan nimettöminä. Itse haastattelutilanteet sujuivat rauhal-
lisesti ja häiriöttä. Haastattelutilannetta luultavasti helpotti se, että haas-
tattelut suoritettiin jäsenille tutussa ja turvallisessa paikassa. Haastatte-
luun varattu aika osoittautui juuri sopivaksi ja aikataulussa oli helppo py-
syä. 

6.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen analyysin kuvataan yleensä etenevän vaiheittain: 
aineiston rajaamisen ja litteroinnin jälkeen seuraa aineiston järjestely esi-
merkiksi teemoittain tai luokittain, ja lopuksi yhteenvedon tekeminen. 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 92.) Litteroinnissa on kyse aineiston yhteismi-
tallistamisesta eli saattamista yhteiseen muotoon. (Kananen, 2014, s. 99) 
Tässä tapauksessa haastattelujen avulla kerätty aineisto litteroitiin kirjalli-
seen muotoon mahdollisimman sanatarkasti. Ainoastaan haastateltavien 
mainitsemat nimet jätettiin kirjaamatta. Litteroitua aineistoa kertyi yh-
teensä 77 sivua.  
 
Aineiston järjestelyn tarkoituksena on tarkastella aineistoa tutkimuskysy-
mysten näkökulmasta eli etsiä tutkittavaan ilmiöön liittyviä asiakokonai-
suuksia. Samalla pyritään tiivistämään aineistoa ja yhdistämään samaa tar-
koittavia asioita. (Kananen, 2014, ss. 100, 104) Aineiston luokitteleminen 
on yksinkertainen tapa järjestää aineistoa, ja sitä käytetään usein muun 
muassa kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93). 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin luokittelun keinoin esimerkiksi haastatelta-
vien taustatietoja, tai sitä kuinka monta jäsentä oli vastannut tiettyyn ky-
symykseen samankaltaisesti. Teemoittelussa aineistosta etsitään tiettyyn 
teemaan sopivia vastauksia, eli kyseessä on aineiston ryhmittely eri aihe-
piirien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93) Tässä työssä aineisto tee-
moitettiin vastaamaan SSYK:n käyttämää recovery-mallin toipumisen neli-
kenttää (toivo, toimijuus, osallisuus ja kohtaaminen) (kuva 3) ja eri aihepii-
rit merkittiin eri värien avulla. 

7 TULOSTEN ESITTELY 

Tutkimustulosten aluksi tarkastellaan haastatteluun osallistuneiden Wa-
lonkulman Klubitalon jäsenten taustatietoihin, jonka jälkeen haastattelu-
jen perusteella kerätty ja teemoittain analysoitu aineisto esitellään siten, 
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että ensin tarkastellaan toipumisorientaation peruselementtejä Walonkul-
man jäsenten kokemana ja sen jälkeen etsitään orientaation yhteyttä mer-
kityksellisen elämän mahdollistajana. 

7.1 Tutkimustulokset 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 17 Walonkulman Klubitalon jä-
sentä neljänä päivänä tammi-helmikuussa 2019. Haastateltavista naisia oli 
7 ja miehiä 10 ja heidän iät vaihtelivat 26 vuodesta 75 vuoteen (kuva 8). 
Jäsenyyden pituus vaihteli muutamasta viikosta useampaan vuoteen (kuva 
9). Yhden jäsenen kohdalla jäsenyys oli kestänyt seitsemän vuotta aina 
edellisen klubitalon ajoilta asti. 
 

 

Kuva 8. Haastateltavien sukupuolijakauma ja haastateltavat lukuina ikä-
ryhmittäin. 

 

Kuva 9. Haastateltavien jäsenyyden kestot. 

Jokaisella jäsenellä oli taustallaan monentyyppisiä kuntoutuksia, kuten eri-
laisia terapiamuotoja, terveyskeskusten tarjoamia avo-osastojaksoja sekä 
erilaisia ryhmiä. Osalla vastaajista oli lisäksi hoitojaksoja psykiatrisessa sai-
raalassa sekä erilaisissa palvelu- ja kuntoutusyksiköissä. Jäsenten käynti-
määrät viikkoa kohden riippuivat siitä, oliko heillä muuta samanaikaista 



31 
 

 
 

päivätoimintaa. Suurin osa jäsenistä kävi Walonkulman Klubitalolla kuiten-
kin päivittäin tai lähes päivittäin. Joillekin Walonkulma toimii paikkana, 
jossa poiketaan silloin, kun on muutenkin liikkeellä kaupungilla. Suurin osa 
vastaajista oli päätynyt Walonkulman Klubitalolle nähtyään esitteen tai 
mainoksen paikasta. Kaksi vastaajista oli kävellyt Klubitalon ohi ja löytänyt 
siten paikan, ja yksi oli tullut tuttavan suosittelun perusteella. Klubitalosta 
oli saatu tietää myös esimerkiksi   kotikuntoutuksen, sosiaalityöntekijän tai 
psykologin kautta. 
 
Aiempien kuntoutusmuotojen ja klubitalotoiminnan erona vastaajat koki-
vat ennen kaikkea Klubitalon tasa-arvoisuuden jäsenten ja työntekijöiden 
välillä sekä sen, että Klubitalo on tyyliltään hoitopainotteisia paikkoja va-
paamuotoisempi. Useampi haastateltava mainitsi, että klubitalotoimin-
taan voi osallistua omien toiveiden mukaisesti ja saa mahdollisuuden vai-
kuttaa siihen mitä tekee. Kaikki eivät kokeneet mieleisinä muiden paikko-
jen “ylhäältä päin” annettavia tehtäviä tai toiminnan pysymistä aina sa-
manlaisena. Jäsenen oma vaikutusmahdollisuus Klubitalon toimintaan ko-
ettiin pelkästään myönteisenä ja kannustavana seikkana. Osan mielestä 
Klubitalon työtehtävät tuntuivat hyödyllisiltä verrattuna aiempiin paikkoi-
hin ja Klubitalo tarjosi myös mahdollisuuden oppia uusia asioita. Myöntei-
senä erona muihin paikkoihin mainittiin myös yhteisöllisyys ja siitä syntyvä 
ilmapiiri. Yksi vastaajista kertoi Walonkulman Klubitalon antavan enem-
män merkitystä elämään kuin mikään aiemmista kuntoutusmuodoista. 
Eräs vastaajista totesi toipumisen ja toimintakyvyn paranemisen alkaneen 
hänen kohdallaan kunnolla vasta klubitalotoiminnan myötä. Myös mahdol-
lisuus osallistua Klubitalon toimintaan joka arkipäivä koettiin parempana 
kuin aiemmissa kuntoutuspaikoissa, joissa toimintaa saattoi olla vain ker-
ran kuukaudessa. Yksi vastaajista kertoi aiemmin keksineensä tekosyitä 
jäädäkseen pois tietyn paikan toiminnasta, mutta tätä ei ollut tapahtunut 
Klubitalolla.  
 
Mieluisimmiksi tehtäviksi jäsenet mainitsivat useimmiten arkiset askareet, 
kuten siivouksen, pyykkihuollon tai ruuanlaiton.  Muita mieleisiä tehtäviä 
oli kahvilan tai vastaanoton tehtävät, tietokoneella hoidettavat asiat, kau-
passa käynti ja ruokajako sekä luovuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi soit-
taminen ja piirtäminen. Lähes kaikki vastaajat kokivat Walonkulman vaiku-
tuksen mielialaan myönteisenä tai vähintään neutraalina. Klubitalo on tar-
jonnut haastateltaville päivätoiminnan ohella kontakteja muihin ihmisiin 
sekä kavereita. Klubitaloon mainittiin olevan helppo tulla, ja jossa voi ko-
kea olevansa tervetullut ja saada vertaistukea tilanteessaan. Koska kaikilla 
jäsenillä on taustallaan mielenterveysongelmia, kenenkään ei tarvitse yrit-
tää olla mitään muuta kuin on. Osan vastaajista koki Klubitalon yhteisöön 
kuulumisen ja tasavertaisuuden kokemisen madaltaneen kynnystä osallis-
tua myös muihin yhteiskunnan toimintoihin. 
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7.2 Toipumisorientaation osa-alueet Walonkulman Klubitalon arjessa 

Tutkimuksen teoriapohjana käytettiin SSYK:n tuottamaa recovery-mallia, 
jossa toipumisen osa-alueiksi on nostettu toimijuus, kohtaaminen, toivo ja 
osallisuus. Jokaista teemaa tarkasteltiin 3–4 kysymyksen avulla, joiden ta-
voitteena oli saada mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten kukin osa-
alue näyttäytyy Walonkulman Klubitalolla jäsenien näkökulmasta. 

7.2.1 Toimijuus 

Filosofi Hans Joas on todennut, että ”toiminta on se tapa, jolla ihminen on 
olemassa maailmassa”. (Martela, 2015, s.37) 
 
Recovery-toipumisorientaatiossa toimijuus nähdään kaikkena sellaisena 
ajattelun ja toiminnan tuloksena, jolla vahvistetaan yksilön kokemusta 
omista vahvuuksista ja voimavaroista. Tähän pyritään yksilön omista koke-
muksista käsin, ei ulkopuolisen määrittämänä. (MpNet, n.d.; SSYK, n.d.). 
Opinnäytetyössä tutkittiin toimijuuden alla kaikkea sitä toimintaa ja teke-
mistä mikä jäsenten arkeen Walonkulman Klubitalolla liittyy. Työpainottei-
suus on Klubitalon toiminnan keskiössä ja koska työhön liittyy yleensä 
myös fyysistä tekemistä, tämän teeman yhteydessä pyrittiin selvittämään 
myös jäsenten fyysisen hyvinvoinnin tilaa verrattuna aikaisempaan. Työ-
painotteinen päivä sisältää kaikenlaisia Klubitalon arjen toimintoihin liitty-
viä tehtäviä. Walonkulmaan ei yleensä tulla vain oleskelemaan, vaan jokai-
nen osallistuu päivittäisiin työtehtäviin omien kykyjensä ja voimiensa mu-
kaan.  
  

Tulee tehtyä sitä ruumiillista ja mä meen mielelläni semmo-
seen et tekee jotain, ettei vaan istua kökötä.  

 
Ei tää oo semmonen paikka et tullaan vaan ja sit syödään tai 
ollaan et eihä siitä tuu mitään et joku henkilökunnasta joku 
sit tekee ruuat ja kaikki (…) ettei siitä tuu mitään että tullaan 
vaan ja syödään ja lähetään veks.  

 
Juu ku mäkin siis tuskastun jos en mä jotain voi tehä että. Et 
siit saa paljon sillee voimaa ku tekee jotain.  

 
Työn sisällön mielekkyys oli usean vastaajan mielestä tärkeää. Klubitalojen 
työtehtävät ovat aitoja ja oikeita, ja hyödyttävät koko yhteisöä. Tämä on 
kirjattu myös Klubitalojen laatusuositukseen nro 19, jossa todetaan, että 
“kaikki klubitalon työ on suunniteltu auttamaan jäseniä saamaan takaisin 
omanarvontuntonsa, itseluottamuksensa ja mielekkyyden elämälleen.” 
Klubitalon jäsenistö luo itse oman toimintansa edellytykset, sillä jäsenet 
suunnittelevat ja tekevät itse ateriansa, organisoivat toimintaa ja osallistu-
vat muun muassa viestinnän ja hallinnon toteuttamiseen. Henkilökunta 
pyrkii pitäytymään lähinnä tukijan ja rinnalla kulkijan roolissa. 
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Et sitten tehdään semmosia hommia mitä sä niinku, et niillä 
on vähän aikuisten oikeesti vähä jotain merkitystäkin.  

 
Että kyllä mäkin otin ennemmin tän kun oli vaihtoehtona se 
että onko päiväsairaala (…) et onhan sielläkin niitä tekemistä 
mut ku se on sitten taas sitä tietynlaista tekemistä koko ajan.  

 
Yksi jäsenistä kuvaa toipumisen alkaneen siitä hetkestä, kun pystyi osallis-
tumaan toimintaan:  
 

No kyllä tässä niinku huomaa että se toipuminen kun tänne 
tuli, niin alko kunnolla vasta siinä vaiheessa sitten sillä lailla 
sitten sai ittestänsä irti tekemään ja olemaan ja. 

 
Fyysisen kunnon kohenemiseen vaikutti monen vastaajan mielestä se, että 
Klubitalolle tulee lähdettyä ja sitä myöten pysyttyä liikkeessä. Klubitalolla 
suoritettava toiminta oli monen vastaajan mielestä vaikuttanut fyysisen 
kunnon kohenemiseen. 
 

On vähän virkeempi oon (…) Tekemistä päivään.  
 

Mä oon ollu paljon pirteempi.  
 

Tulee lähdettyä ja käveltyä se on mulle se (…) jos se liike lop-
puu ni sit se menee vielä pahempaan suuntaan ja et täällä 
kumminkin pystyy.  

 
Muutama vastaaja toi esiin sen, että jos sopivaa toimintaa ei ole ollut tar-
jolla, niin henkilökunta on kannustanut toteuttamaan sellaista itse. Tällai-
sia ovat esimerkiksi erilaisten kieli- tai käsityöryhmien vetäminen.  
  

Mä oisin halunnu jotain tänne semmosta tekemistä ni tääl ei 
oikeen oo ni ne ehdotti että jos mä pitäisin jotain.  

 
Jäsenten yleisen hyvinvoinnin koheneminen tulee ilmi vastauksista monin 
eri tavoin. Vastauksissa painotettiin esimerkiksi terveellistä ruokailua sekä 
säännöllisen päivärytmin muodostumista.  
 

Kyllä ne päivät sitten menee nopeemmin (…) pitkään oli sitä 
että makas vaan kotona ja ainoo oli pakolliset oli että kau-
passa käynnit ja muut ni ei siinä hirveesti päivässä ollu sitten. 

7.2.2 Kohtaaminen 

Kohtaamisella tarkoitetaan toipumisorientaatiossa yksilön mahdollisuuk-
sia olla oma itsensä ja sitä, kuinka hänet huomataan ja huomioidaan. Opin-
näytetyössä teemaa laajennettiin sisältämään myös luottamuksen itseen 
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ja muihin jäseniin sekä ihmissuhteiden merkitys ylipäätään. Suurin osa vas-
taajista (15 kpl) kertoi uskaltavansa olla oma itsensä Klubitalolla ja yhtä lu-
kuun ottamatta kaikki kokivat tulevansa huomatuksi.   
 

Mä olen oppinu ja uskaltanu olla se mikä mä haluan taikka 
saan olla eikä tarvi esittää taikka näytellä että mä olisin jota-
kin.  

 
Vastaajat mainitsivat, että heitä tervehditään Klubitalolle tullessa ja heiltä 
kysellään kuulumisia. Samoin heille annetaan Klubitalolla palautetta, ke-
huja ja kiitosta tehdystä työstä. Myös ruokavalioiden huomiointi mainit-
tiin. 
 

Ja sitten tämä että aina kysytään että mitä kuuluu. (…) jos on 
asioita joita haluais niinku vähän pidemmänkin puhua niin 
aina jää kuuntelija siihen sitten. 

 
Vastaajat myös kokivat, että heistä pidetään huolta ja soitetaan peräänkin, 
jos jäsen jättäytyy pidemmäksi aikaa pois.  
 

Vaikka se poissaoloaika olis venyny vähän pitemmäkskin ni 
aina niinkun löytyy se tila mihin tulla takaisin (…) Ne kyllä 
muistuttaa tosi paljon että tämä on yhteisö mihin niinkun 
kuulut ja täällä on sun tilasi.  

 
Ja sitten se et mikä on ihanaa et pyritään et on terveellinen 
ruoka, ruokapuoli, ja ei vaan pyritään vaan on terveellinen, ja 
huomioidaan kasvissyöjät ja nää ruoka-aineallergiat hyvin.  

 
Jäsenet luottavat henkilökuntaan erittäin hyvin. Sen sijaan luottamus mui-
hin jäseniin jakoi mielipiteitä enemmän. Yli puolet vastaajista suhtautui 
muihin jäseniin joko varauksella tai ei luottanut ollenkaan. Jäsenten kerto-
man mukaan luottamukseen ja jäsenten henkilökohtaisiin asioihin liittyviä 
sääntöjä käsitellään Klubitalolla päivittäin, mutta meille jäi epäselväksi, 
mistä epäluottamus johtuu.  
 

No on jäseniä jotka todella tarvittee sitä muistutusta niinku 
siihen oman tilanteen takia (…) mun mielestä se, että minkä-
lainen arvo ja tärkeys sille luottamuksellisuudelle asetetaan 
sillä et säännöllisesti kaks kertaa päivässä aina käydään läpi, 
niin on niinkun ihan hyvä asia.  

 
Se on tossa ihan meidän taulussa on se luottamuksellisuus se 
käydään melkeen joka päivä, että mä en tiedä miks se on sit-
ten niin, miks se on niin tavallaan korostettu.”  

 
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös, minkälainen merkitys Walon-
kulman Klubitalolla on jäsenen ihmissuhteisiin talon ulkopuolella. Meitä 
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kiinnosti erityisesti se, ovatko läheiset ihmiset huomanneet muutoksia tai 
onko jäsenen sosiaalisessa elämässä tapahtunut muutosta sen jälkeen tai 
sinä aikana kun hän on ollut Walonkulman toiminnassa mukana.  Kuusi vas-
taajaa ei ollut huomannut muutosta tai ei osannut arvioida sitä. Kaksi jä-
sentä koki muuttuneensa avoimemmaksi ja sosiaalisemmaksi Walonkul-
maan tultuaan, ja samoin kaksi vastaajaa oli saanut uusia kavereita Klubi-
talosta.  
 

No, tottakai siinä mielessä puhun enemmän ku mä olen 
täällä, et siis sehän, se on se että mä keskustelen ihmisten 
kanssa heti.  

 
Olen avoimempikin varmaan, olen joo.  

 
No mä oon ehkä nyt vähän enemmän yhteyksissä mun entis-
ten frendien kanssa kuin mitä aikaisemmin.  

 
Vastauksissa mainittiin myös itseluottamuksen ja omien tarpeiden huomi-
oinnin kasvamista, sekä pirteämpää oloa ja aktivoitumista suhteessa ym-
päristöön. Kaksi vastaajaa mainitsi, että myönteinen muutos on selvästi 
huomattu lähipiirissä.  
 

No äiti on sanonu että mä oon ollu pirteempi ja uskaliaampi 
niinku, mä oon uskaltanu mennä.  

  
Must pursuu jo vähän sitä ihmisyyttäkin jotenkin (naurah-
taa). (…) niinku ne sukulaiset ja kaikki vähä ihmettellee et on-
kohan toi nyt totta et toi (haastateltava) voi viel parantua 
(naurahtaa). Et kyl ne vähän ihmeissään vissiin on.  

 
Klubitalon tapa kohdata ihminen välittyy hyvin jäsenten vastauksissa: 
 

Mä toivon et joka paikassa missä ihmisistä pidetään huolta 
että ihmisiä kohdeltais yhtä hyvin ku meitä kohdellaan täällä. 

7.2.3 Toivo 

Recovery-toipumisorientaatiossa toivoon liitetään ihmisen unelmat ja toi-
veet, jotka mahdollistuvat, kun hän saa tehdä itselleen mieleisiä asioita 
turvallisessa ympäristössä. Mielekkäiden asioiden tekeminen nostaa mie-
lialaa ja tulevaisuus näyttäytyy valoisampana ja toiveikkaampana. Haastat-
teluaineistosta nousi esiin, että jäsenille tärkeitä asioita olivat muun mu-
assa työn tekeminen, yhteisöllisyys ja vapaus.  
 

Ku tääl oli sitä kaveruutta ja sitä positiivista tekemistä ja yh-
dessä tekemistä.  
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Täällä saa jokainen olla oma ittensä, ei tarvi yrittää mitään, ja 
saa tukea tarvittaessa, ja saa tukea toisia.  

 
Vastaajista jopa 15 totesi mielialansa kohentuneen nimenomaan Walon-
kulmassa käynnin ansiosta.  
 

Terapiat riittää johonkin saakka ja sit onneks oon löytäny sit 
tän paikan joka just täyttää niitä mitä ei sieltä voi saada niin.  

 
Vastausten perusteella myös tulevaisuus nähdään valoisampana kuin en-
nen. Siihen on vaikuttamassa myös taloudellisen tilanteen paraneminen, 
johon myös Walonkulman jäsenyys vaikuttaa:  
 

Ei nälkä pääse ihan yllättämään heti että. Täällä on sitten tuo 
ruoka jota täällä tarjotaan se on kolme euroo et jos haluu 
syödä.  

 
Et tää tuntuu et on niinku vähä turvassa, sanotaan näin.  

  
Konkreettisimmillaan klubitalotoiminta saa jäsenet liikkeelle ja nouse-
maan sängystä: 
 

Mulla se on ennen ollu sillai että mä oon saattanu aina ku mä 
aamulla herään ni mä saatan meen niinku takas nukkumaan 
ja sitten mä saatan vielä päivälläkin nukkua ja, sitten siinä 
menneekin koko päivä ja huomaa sit et ei oo saanu sillai ai-
kaseks yhtään mitään ja.  

7.2.4 Osallisuus 

Osallisuus nähdään yleisesti, mutta myös recovery-toipumisorientaatiossa 
yksilön mahdollisuuksina vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallistua häntä 
koskevien päätöksentekoon. Osallisuus auttaa ehkäisemään syrjäytymistä, 
sillä se saa aikaan mielekkyyttä elämään ja tunnetta kuulua johonkin.  Esa 
Nordlingin (2016) mukaan osallisuuteen liittyy myös “kuulumista tai liitty-
mistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ym-
märretyksi ja jossa voi jakaa omia kokemuksiaan tai tunteitaan”. Mielen-
terveyskuntoutuksessa osallisuutta on yksilön oma aktiivisuus oman hoi-
don suunnittelussa. Tätä osallisuutta on pyritty vahvistamaan ottamalla 
potilaat mukaan sekä hoidon suunnitteluun että palveluiden kehittämi-
seen. (Nordling, 2016; Vuorilehto ym., 2014, s. 31). 
 
Haastatteluaineiston perusteella jokainen Walonkulman jäsen saa päättää 
omista asioistaan, ja samoin jokainen kokee saavansa vaikuttaa omaa elä-
määnsä koskeviin päätöksiin. Muutama vastaaja toi esille myös esimerk-
kejä siitä, että on päässyt vaikuttamaan suoraan Walonkulman toimintaan.  
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Kyllä se päätös on ittellä. Se jo tulee siitä, suorastaan toivo-
taan että sinä teet itse ihan itse (päätöksen) ilman mitään 
painostusta.  

 
Vastaajista 13 saa apua tai ainakin tietää saavansa apua tarvittaessa omaa 
elämäänsä koskettaviin päätöksiin. Kaksi jäsentä ei halua Walonkulmalta 
apua päätöksentekoon, ja kaksi vastaajista ei tiedä saisiko mahdollisesti 
tarvitsemaansa apua henkilökunnalta.  
 
Avoin ja läpinäkyvä tiedonkulku vahvistaa osaltaan osallisuuden tunnetta. 
Walonkulmassa on säännöllisesti erilaisia viikkokokouksia, joihin kukin 
osallistuu oman kiinnostuksensa ja aikataulujensa mukaisesti. Jäsenille lä-
hetetään myös sähköinen viikkotiedote ja sosiaalisen median kautta päivi-
tetään aktiivisesti talon tapahtumia ja tiedotetaan tulevasta toiminnasta. 
Jokainen haastateltu jäsen koki saavansa tarpeeksi tietoa Klubitalon toi-
minnasta.  
 
Ryhmiin osallistuminen jakoi jäsenten mielipiteitä. Kahdeksan vastaajaa ei 
koe ryhmätoimintaa itselleen mieluisaksi vaihtoehdoksi ja yhdeksän vas-
taajaa kertoi osallistuvansa ryhmiin. Haastatteluissa kävi ilmi, että kysymys 
”Oletko päässyt osaksi jotakin ryhmää?” oli osalle vastaajista epäselvä. Osa 
vastaajista käsitti ryhmillä talon kahta eri yksikköä, joista kullakin on omat 
tehtävänsä. Monet mainitsivat kuuluvansa mieluiten keittiöryhmään, kun 
taas osa vastaajista löysi kiinnostuksen kohteita muualta, kuten tietotek-
niikan ja vastaanoton parista. Kun kysymyksen tarkennettiin koskevan ta-
lon perustoiminnoista erillisiä ryhmiä, monet valittelivat, että ryhmien al-
kamisaika on liian myöhään iltapäivällä, jolloin on jo väsymystä ja kiirettä 
kotiin. Ryhmien toivottiin kokoontuvan mieluiten aamupäivästä. 

7.3 Recovery-toipumisorientaatio ja merkityksellinen elämä 

Frank Martela (2015, s. 49) on tutkinut ihmisen sisäistä ja ulkoista motivaa-
tiota teoksessaan Valonöörit – sisäisen motivaation käsikirja. Hänen mu-
kaansa ihmisellä on neljä psykologista perustarvetta: vapaaehtoisuus, ky-
vykkyys, läheisyys ja hyväntekeminen. Mikäli ihminen onnistuu elämään 
näiden neljän motivaatiotekijän johdattelemana, Martela näkee hänen 
olevan merkityksellisen elämän ytimessä. Hän myös jakaa psykologiset pe-
rustarpeet itsensä toteuttamiseen (vapaaehtoisuus ja kyvykkyys) ja itsensä 
ylittämiseen (hyväntekeminen ja läheisyys). Opinnäytetyön haastattelutu-
loksia ja recovery-mallin elementtejä vertailtaessa voidaan nähdä, että ne 
kaikki tukevat ihmisen sisäistä motivaatiota ja onnistuessaan voivat vah-
vistaa jäsenen kokemusta elämän merkityksellisyydestä. 
 
Itsensä toteuttamiseen liittyvä vapaaehtoisuus tarkoittaa kokemusta siitä, 
että ihmisellä on vapaus päättää omista valinnoistaan ja toiminnastaan. 
(Martela, 2015, s. 50) Klubitalojen laatuvaatimuksien mukaisesti jäsenet 
itse valitsevat, miten he osallistuvat Klubitalon toimintaan ja keiden kanssa 
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he työskentelevät. Klubitalo ei velvoita jäsentä osallistumiseen sopimuk-
sin, aikatauluin tai säännöin. (Laatukriteeri 3). Vapaaehtoisuus ja omaeh-
toinen tekeminen nousi myös monessa haastatteluvastauksessa esiin: 
 

No se et saa tehdä, eikä mitään oo pakko tehä.  
 

Pakko ei ole osallistua mihkään muuhun vaikka pyyhkisin 
pöydän se on työpainotteinen päivä siinä. (…) että tää on 
semmoinen lepopaikka että ja sitten tosiaan että jos ei halua 
eikä jaksa niin mä voin vaan lukee lehteä tuolla ja saan olla 
rauhassa.  

 
Vapauden lisäksi ihminen tarvitsee kokemuksen taidoistaan ja osaamises-
taan. Asioiden aikaansaaminen tuottaa nautintoa, samoin kuin kyvyk-
kyyttä lisäävä oppiminen. (Martela, 2015, s. 51) Myös Walonkulman Klubi-
talon jäsenet kokivat, että Walonkulmassa on mahdollisuus opiskella uutta 
ja ylläpitää tai kehittää omia olemassa olevia taitojaan. 
 

Täällähän on toimintaa ja saa itteesä kehittää.  
 
Itsensä ylittäminen kuvaa ihmisen liittymistä toisiin ihmisiin, ja Martela 
käyttääkin ihmisestä yksilön sijaan mieluummin käsitettä suhdelo. Yhteys 
toisiin ihmisiin, läheisyys, synnyttää tunteen siitä, että tulemme nähdyksi 
ja arvostetuksi. (Martela, 2015, s. 52) Yksi jäsen kuvaa välittämisen ja muita 
kunnioittavan tunteen säteilevän myös ympäristöön:  
 

Tää on minunkin elämässä oikeestaan ensimmäinen semmo-
nen missä mä olen kokenu tämmösen valtavan niinku lähei-
syyden ilmapiirin.  

 
Täällä on ollut niinku tää valtavan ihana tää tämmönen avoi-
muuden ja kunnioituksen ja tämmönen toisen niinkun hy-
väksi ja parhaaksi toimiminen niin se on myös ihan tehny niin-
kun koko ympäristön ihmisten kanssa toimimiseen niin mää-
rätynlaisen semmosen (…) et se sama kunnioitus mikä täällä 
on ihmisiä kohtaan ja keskusteleminen ja puhuminen ihmi-
sille niin tuota se on saanu niinku semmosen uudenlaisen (…) 
tää on niinku luonu semmosta syvää pohjaa siihen vielä.  

 
Kaikki vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että jokainen Walonkulmaan tuleva 
huomataan ja häneen kiinnitetään huomiota:  
 

Joka ikinen kerta ku täällä käy ni joku kysyy vähintään kerran 
että mitä mielessä ja mitä on miettiny.  

 
No on tossa nyt vähän joku sanonu että ok hyvä juttu kun tulit 
ja menit ja oot tehny ja niin poispäin, et sitä niinku huoma-
taan, tai huomioidaan.  
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Läheisyys muihin ihmisiin synnyttää myös halun vaikuttaa omalla toimin-
nalla myönteisesti itseään ympäröivien ihmisten elämään, jolloin syntyy 
kokemus hyväntekemisestä – hyödytämme paitsi itseämme, myös toisia. 
(Martela 2015, s. 53) 
 

Et sit niinku kaikki yhessä niinku tekee sitä työtä sen yhteisen 
hyväks niin se lisää sitä että kuuluu johonkin porukkaan. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Recovery-toipumisorientaation päämääränä on tavoittaa yksilön omat voi-
mavarat, vahvistaa tämän osallisuutta omassa elämässään sekä kokea oma 
elämä merkitykselliseksi ja toiveikkaaksi. (Honkala, 2017) Tämän opinnäy-
tetyön tutkimustulosten mukaan Walonkulman Klubitalon toiminnassa to-
teutuvat toipumisorientaation perusperiaatteet toivo, toimijuus, osalli-
suus ja kohtaaminen selvästi. Samat elementit ovat löydettävissä, kun tar-
kastellaan merkityksellisen elämän rakennuspalikoita filosofisesta näkö-
kulmasta.  
 
Haastattelujen perusteella selviää, että Walonkulman Klubitalolla on kai-
ken kaikkiaan suuri merkitys jäsenilleen. Koska mielenterveysongelmat 
ovat Suomessa hyvin yleisiä ja niiden hoito on kallista, voidaan päätellä, 
että Klubitalojen toteuttamalla kuntoutusmuodolla on todennäköisesti 
suuri merkitys myös yhteiskunnallisesti. Tutkimuksen viimeisessä kappa-
leessa pysähdymme pohtimaan, miten tieteelliseen tutkimukseen liittyvä 
eettisyys ja luotettavuus toteutuvat tässä työssä. 

8.1 Recovery-toipumisorientaation toteutuminen Walonkulman Klubitalolla 

Toipumista kuvataan toipumisorientaation mukaan henkilökohtaisena, ko-
konaisvaltaisena matkana, joka tähtää elämän kokemiseen mielekkäänä 
sairaudesta huolimatta (Nordling, 2018, s. 1477). Walonkulman Klubita-
lolla toipumisorientaation mukaista toipumista tuetaan monin tavoin. Jä-
senet osallistuvat omaehtoisesti itseään kiinnostaviin tehtäviin, jotka 
kaikki tähtäävät yhteiseen, mielekkääseen päämäärään. Yhteisö on kan-
nustava ja tukee myönteisen minäkuvan muodostumista sekä antaa onnis-
tumisen kokemuksia ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. 
 
Kuvassa 10 havainnollistetaan recovery-toipumisorientaation toteutu-
mista neljän, helposti mitattavissa olevan kysymyksen avulla. Mitä lähem-
mäs asteikon keskiötä jäsenen vastaus sijoittuu, sitä todennäköisemmin 
recovery-toipumisorientaatiolle tunnusomainen teema toteutuu Walon-
kulman Klubitalolla. Neutraalit ja kielteiset vastaukset sijaitsevat keskiöstä 
ulospäin. 
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Kuva 10. Haastattelujen vastauksien analysointi teemoittain. 

Toivoon liittyvää teemaa tarkasteltiin kysymällä jäseniltä, kuinka he suh-
tautuvat tulevaisuuteen. 13 vastaajaa koki tulevaisuuden näkymät myön-
teisinä, kaksi kielteisinä ja kaksi vastaajaa eivät osanneet sanoa tulevaisuu-
den suhteen mitään. Osallisuuden teemaan etsittiin vastauksia kysymällä 
saavatko jäsenet päättää omista asioistaan ja saavatko he apua päätöksen-
tekoon Walonkulman Klubitalolla. Kaikki 17 vastaajaa vastasivat tähän ky-
symykseen myöntävästi, joten kaikki vastaukset sijoittuvat lähelle asteikon 
keskiötä. Toimijuuden toteutumista mitattiin kysymällä, mitä työpainottei-
nen päivä jäsenille merkitsee. 14 jäsentä koki työpainotteisen toiminnan 
olevan tärkeää, kahdelle jäsenelle asia oli samantekevää, ja yksi jäsen koki 
työpainotteisen toiminnan kielteisenä. Kohtaamisen teemaa käsiteltiin ky-
symällä jäseneltä, ovatko tämän ihmissuhteet muuttuneet Klubitalon kun-
toutuksen aikana, ja jos ovat, niin millä tavalla? Yksitoista vastaajaa kuvasi 
ihmissuhteissaan tapahtuneen muutosta parempaan. Kuusi vastaajaa ei 
ollut huomannut muutosta tai ei osannut vastata kysymykseen. 

8.2 Recovery-toipumisorientaation yhteys merkitykselliseen elämään 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää toipumisorientaation toteutu-
mista Walonkulman Klubitalon jäsenten arjessa, mutta työn edetessä he-
räsi kiinnostus etsiä yhteyttä myös recovery-mallin tuottamasta syvem-
mästä merkityksestä jäsenten elämään. Merkityksellä tarkoitetaan sekä 
tunnetta että ajattelun avulla tehtävää erittelyä. Se on yhtä aikaa sekä al-
kukantaista, elämän jatkumisen mahdollistavaa reagointia että ylevää ja 
henkistä elämän jäsentämistä. (Aaltonen, 2015, s. 74) Haastattelutulosten 
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perusteella oli mahdollista löytää yhteys merkityksellisen elämän ja Wa-
lonkulmassa tapahtuvan toiminnan välillä. “Elämän merkitys syntyy siitä, 
että tekee itselleen merkityksellisiä asioita ja tekee itsensä merkityksel-
liseksi toisille ihmisille” (Martela, 2015, s. 256). 
 
Haastatteluaineiston perusteella havaitsimme, että toipumisorientaatio ja 
Klubitalojen toiminta tukee ihmisen toipumista ja merkityksellisen elämän 
rakentumista. Klubitalo tuntuu olevan suurelle osalle jäsenistä elämää kan-
natteleva paikka, minne on helppo mennä, ja missä tehdään mielekästä 
sekä hyödyllistä työtä koko yhteisön hyväksi.  
 

Se antaa semmosen ihmeellisen niinku energian et ku astuu 
tosta ovesta sisälle, ni ihan niinku keho muuttais semmoselle 
uudelle aaltopituudelle. 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tieteellisten tutkimusten luotettavuutta ja laatua mitataan perinteisesti 
validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetti kuvaa sitä, tutkitaanko oi-
keita asioita ja reliabiliteetti sitä, ovatko tutkimustulokset pysyviä eli uu-
delleenmitattavissa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa 
on kuitenkin pidettävä mielessä, että tutkijan harteilla on paljon subjektii-
visia valintoja: ketä tutkitaan ja mitä kysymyksiä esitetään tai ei esitetä, 
mitä analysointimenetelmää käytetään ja mitä johtopäätöksiä aineistosta 
tehdään. (Kananen, 2014, ss. 147, 151) Perinteisten luotettavuuskäsittei-
den rinnalle on noussut muita tapoja tulkita ja arvioida laadullista työtä. 
Esimerkiksi Klaus Mäkelä (1990) kiinnittää huomiota eri tyyppisiin kritee-
reihin, kuten aineiston merkittävyyteen ja riittävyyteen, analyysin katta-
vuuteen, arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 
215)  
 
Kananen (2014, ss. 151–153) listaa yleisimmät luotettavuuskriteerit seu-
raavasti: 

 Vahvistettavuus: tutkittava vahvistaa tutkijan tulkinnan oikeaksi. 

 Arvioitavuus: tutkimuksessa tehdyt tulkinnat ja päätelmät tulee perus-
tella ja dokumentoida. 

 Tulkinnan ristiriidattomuus: kahden tutkijan sama tulkinta aineistosta.  

 Saturaatio: tutkimustulokset alkavat toistua. 
 
Vahvistettavuuteen pyrittiin haastatteluissa siten, että tarvittaessa palat-
tiin keskustelussa taakse päin, ja varmistettiin asian ymmärtäminen oikein. 
Samaa asiaa saatettiin myös kysyä eri sanoin, jos haastateltavan vastauk-
sessa oli tulkinnanvaraa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien 
luvalla, joten alkuperäinen aineisto on käytettävissä ja tarkistettavissa 
koko tutkimuksen tekemisen ajan. Tutkimukseen valittujen menetelmien 
käyttö on perusteltu aiemmissa luvuissa. Tulkintojen ristiriidattomuutta 
kuvaa molempien saamat johtopäätökset aineistosta, vaikka molemmat 



42 
 

 
 

analysoivat sitä eri aikaisesti ja eri paikoissa. Myös tutkimustulosten satu-
raatio eli kyllääntyminen alkoi näkyä analyysin edetessä. Samoihin päätel-
miin olisi todennäköisesti päästy pienemmälläkin tutkimusotoksella.  
 
Tutkimuksen eettisyys liittyy ennen kaikkea tutkittavan tiedon hankintaan 
ja siitä saadun aineiston käyttöön. Tutkimuksen eettisyys korostuu myös 
siksi, että haastattelututkimuksessa käsitellään mielenterveyskuntoutu-
jien kokemuksia sairastamisesta ja toipumisprosessista. Tutkimusta varten 
tarvitaan tutkimuslupa ja aineiston keräämisessäkin on huomioitavia asi-
oita, kuten luottamuksellisuus ja haastateltavien anonymiteetti. Lisäksi on 
aina otettava huomioon ihmisarvon kunnioittaminen. Erityisesti arkaluon-
teista materiaalia kerättäessä tutkijan on pohdittava, oikeuttaako saatava 
tieto mahdollisen yksityisyyden suojan ylittämiseen. (Eskola ym., 1998, ss. 
52, 56–57) 
 
Opinnäytetyössä eettisyys otettiin huomioon hankkimalla tarvittava tutki-
muslupa työn tilaajalta ja oppilaitokselta. Tutkimusluvassa esiteltiin haas-
tattelun tarkoitus ja opinnäytetyön tavoite, mutta ne kerrottiin haastatel-
taville vielä ennen haastattelun alkua. Haastateltavilta pyydettiin lisäksi 
kirjallinen lupa sekä haastattelua että haastattelujen nauhoitusta varten. 
Valmiissa tutkimuksessa haastatteluvastaukset tuodaan esille siten, ettei 
yksittäisen haastateltavan vastaus ole tunnistettavissa. Näin varmistetaan 
haastateltavien identiteetti mahdollisimman hyvin. 

9 POHDINTA 

Alkuperäisen tutkimusongelman oli tarkoitus selvittää, toteutuuko reco-
very-toipumisorientaatio Walonkulman Klubitalolla. Haastattelujen perus-
teella recovery-mallin elementit näkyvät selkeästi Walonkulman Klubita-
lon toiminnassa, mutta sen lisäksi voimme todeta, että ne ovat myös avain-
asemassa mahdollistamassa merkityksellistä elämää jäsenilleen. Tämä 
johti siihen, että tutkittava näkökulma laajeni työn edetessä. Jo haastatte-
lujen aikana mutta viimeistään aineiston analyysivaiheessa oli selvää, että 
Walonkulman Klubitalo oli jäsenilleen paljon muutakin kuin pelkkä kuntou-
tumispaikka, minne aamulla mentiin ja mistä lähdettiin päivän päätteeksi 
pois. Se osoittautui olevan monelle jäsenelle elinehto – syy nousta sän-
gystä ja lähteä liikkeelle.  
 
Aineisto johdattelikin pohtimaan recovery-mallin toteutumisen lisäksi 
myös recoveryn mukaisen toiminnan merkitystä mielenterveyskuntoutu-
jan kannalta, jolloin myös tutkimusongelmaa tarkennettiin. Oma ammatil-
linen kehittyminen ja ajattelun kypsyminen näkyi ennen kaikkea siinä, että 
saatua aineistoa ryhdyttiin tarkastelemaan suurempana kokonaisuutena. 
Kaikki toipumisorientaation neljä osa-aluetta yhdistettiin lopulta yhden ni-
mittäjän alle: merkityksellisyyden kokemiseen. 
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Jäsenten arvostus Walonkulman Klubitaloa kohtaan oli paikoin jopa liikut-
tavaa, ja herätti toivon, että recovery-toipumisorientaatiota noudattavia 
kuntoutuspaikkoja perustettaisiin enemmän. Mitä sellaista jää perinteisen 
kuntoutuksen muodoille, joka puoltaisi paikkaansa recovery-toipumis-
orientaation sijaan? Jatkotutkimusta ajatellen perinteistä kuntoutuspaik-
kaa ja recovery-mallia noudattavaa Klubitaloa vertaileva tutkimus antaisi 
lisätietoa toipumisorientaation vaikuttavuudesta suhteessa muihin kun-
toutuspaikkoihin.  Tämän aiheen jätämme tuleville opinnäytetöiden teki-
jöille.   
 
Tutkimuksesta saatujen vastausten perusteella voimme todeta toipumis-
orientaation saaneen jalansijaa käytännön mielenterveystyössä Walonkul-
man Klubitalolla. Recovery-mallin toivottavasti juurruttua lähitulevaisuu-
dessa mielenterveystyön pääasialliseksi toimintamalliksi, sitä voisi laajen-
taa myös muille sosiaalityön areenoille. Orientaation perusperiaatteet – 
omien voimavarojen hyödyntäminen, osallisuus, toivo ja merkityksellisten 
asioiden löytäminen – soveltuisivat käytettäväksi mielenterveysalan lisäksi 
monella muullakin sektorilla. Samankaltaista toipumisen viitekehystä voisi 
käyttää esimerkiksi erilaisista riippuvuuksista irti kamppailevien kanssa. 
Myös maahanmuuttajatyössä juuri toivon ja voimaantumisen kokemukset 
saattaisivat auttaa sopeutumaan uuteen ja näkemään mahdollisuuksia 
muuttuneessa elämässä. Toipumisorientaation hyödyntäminen sosiaali-
työssä mahdollistaisi joka tapauksessa nykyistä yksilöllisemmän ja laaduk-
kaamman asiakastyön. 
 
Työn haasteena oli toipumisorientaatioon liittyvien käsitteiden, teorioiden 
ja ajatusmallien kirjava käytäntö, joka liittynee siihen, että suuntaus on 
Suomessa vielä uusi. Löydettävissä oli useita erilaisia toipumista edistäviä 
malleja, jotka poikkesivat toisistaan ennen kaikkea käsitteiden osalta. 
Tässä työssä päädyttiin käyttämään SSYK ry:n koostamaa kaaviota, jonka 
pääteemoina ovat toivo, toimijuus, osallisuus ja kohtaaminen. Haastatte-
lukysymyksiä laadittaessa nojattiin myös Leamyn CHIME-malliin, joka nos-
taa esiin myös merkityksellisyyden, identiteetin ja valtaistumisen toivon ja 
kohtaamisen rinnalle. Vaikka käsitteiden kirjo vaihteli lähteestä toiseen, 
suunta oli kuitenkin kaikissa sama: yksilön toipuminen on prosessi, johon 
liittyy useita erilaisia osakokonaisuuksia ja jonka tavoitteena on merkityk-
sellisen ja mielekkään elämän kokeminen sairaudesta huolimatta.  
 
Haastetta lisäsi myös se, että Klubitalojen omat laatusertifikaatit noudat-
tavat monilta osin jo entuudestaan recovery-toipumisorientaation periaat-
teita. Erityisesti työn alussa olikin vaikea hahmottaa, mitä uutta recovery-
malli on tuonut Klubitalojen toimintaan. Työn edetessä tulimme kuitenkin 
siihen lopputulokseen, että vaikka Klubitalojen sertifikaatit ja recovery-
mallin osa-alueet tähtäävät samaan lopputulokseen, niin recovery-toipu-
misorientaatio on viitekehyksenä ytimekkäämpi ja sellaisenaan siirrettä-
vissä muillekin mielenterveyskuntoutuksen tai terveydenhuollon osa-alu-
eisiin. Haastatteluihin liittyvänä haasteena pohdimme sitä, miten vastaa-
jan sen hetkinen mieliala vaikutti vastauksiin: olisivatko vastaukset olleet 
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erilaiset jonakin toisena päivänä. Tämä on kuitenkin inhimillistä, johon tut-
kijat eivät voi, eivätkä saa, vaikuttaa.   
 
Myös mielenterveyteen liittyvä stigma nousi esiin tutkimuksessamme. Osa 
vastaajista mainitsi, ettei kaveripiirissä välttämättä tiedetä käynnistä Klu-
bitalolla. Tämä vahvistaa ajatusta stigmasta, johon liittyy sekä ulkopuolis-
ten tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja että kuntoutujan itsensä kokemaa 
häpeää sairastumiseen liittyen. Wahlbeck (2014) kirjoittaakin, ettei enem-
mistö mielenterveysongelmista kärsivistä kerro niistä muille siitäkään huo-
limatta, että ongelmat olisivat hyvin tavallisia. 
 

Siis mun paras ystävä tietää tästä mun sairastumisesta, 
mutta ikinä en oo kellekkään puhunut mitään. En. 

 
Recovery-mallia noudattelevan kuntoutusmuodon merkitys syveni haas-
tattelujen edetessä. Haastateltavat osoittivat meille yksi toisensa jälkeen, 
kuinka tärkeäksi he kokivat Walonkulman Klubitalon oman toipumisensa 
kannalta. Eräs haastateltava toi esiin myös sen tosiasian, että vaikka Klubi-
talot toimivat ikään kuin välietappeina kohti työelämää tai opiskelupaik-
kaa, niin joillekin klubitalotoiminta voi riittää sellaisenaan mahdollista-
maan hyvän elämän toteutumisen. Klubitalo voisi olla yhtä lailla heidän 
paikkansa, jotka eivät koskaan kuntoudu työelämään saakka. Toimijuuden 
ja osallisuuden vahvistajana paikka tarjoaa yhtä arvokkaita kokemuksia 
kuin virallinen työ- tai koulumaailma. Tämän opinnäytetyön pääviestin voi 
välittää kenties parhaiten Klubitalon jäsenen haastatteluvastauksen 
myötä:   
 

Et mä soisin et kaikki joilla on mielenterveyden kans haasteita 
et ne tulis ja pääsis ja et ne vois kokee tän. 
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Liite 1 

KLUBITALON LAATUSUOSITUKSET 
 
 
Jäsenyys 
 
1. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja aikarajoitteeton 

 
2. Klubitalo hyväksyy itse uudet jäsenet. Jäseneksi pääsee jokainen, joka tarvitsee tu-

kea mielenterveyden haasteissa. Jäsen sitoutuu yhteisön sääntöihin. 
 

3. Jäsenet itse valitsevat, miten he osallistuvat Klubitalon toimintaan ja keiden kanssa 
he työskentelevät. Klubitalo ei velvoita osallistumiseen sopimusten, aikataulujen 
tai sääntöjen avulla. 
 

4. Kaikilla jäsenillä on tasavertainen oikeus käyttää kaikkia Klubitalon tarjoamia mah-
dollisuuksia riippumatta diagnoosistaan tai toimintakyvystään. 
 

5. Jäsenet osallistuvat halutessaan kaikkien asiakirjojen laatimiseen, jotka koskevat 
heidän osallistumistaan Klubitalon toimintaan. Kaikki tällaiset asiakirjat allekirjoit-
taa sekä jäsen että henkilökuntaan kuuluva. 
 

6. Jäsenillä on oikeus palata milloin tahansa klubitaloyhteisöön poissaolon pituudesta 
riippumatta, mikäli heidän paluunsa ei aiheuta uhkaa klubitaloyhteisölle. 

 
7. Klubitalo pitää järjestelmällisesti yhteyttä niihin jäseniin, jotka eivät käy Klubita-

lolla, alkavat eristäytyä tai ovat sairaalahoidossa. 
 
 
Henkilösuhteet 
 
8. Kaikki Klubitalon kokoukset ovat avoimia sekä jäsenille että henkilökunnalle. Klubi-

talolla ei ole pelkästään jäsenille tai henkilökunnalle tarkoitettuja kokouksia, joissa 
keskustellaan toimintaan liittyvistä päätöksistä ja jäseniin liittyvistä asioista.  
 

9. Klubitalossa on henkilökuntaa riittävästi tukemaan jäsenten osallistumista, mutta 
niin vähän, että talon toiminta vaatii jäsenten aktiivisuutta. 

 
10. Klubitalon henkilökunnalla on yleisluontoinen työnkuva. Henkilökunnalla on yhtei-

nen vastuu kaikesta toiminnasta. Klubitalon ulkopuoliset vastuut eivät saa häiritä 
ainutlaatuista suhdetta jäsenten ja henkilökunnan välillä. 

 
11. Vastuu Klubitalon toiminnasta on jäsenillä ja henkilökunnalla ja viime kädessä Klu-

bitalon johtajalla. Keskeistä tässä vastuussa on jäsenten ja henkilökunnan sitoutu-
minen kaikkeen Klubitalon toimintaan. 
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Tilat 
 
12. Klubitalo on erillinen toimija, jolla on oma nimi, osoite ja puhelinnumero. 

 
13. Klubitalolla on omat toimitilat. Se on erillään mielenterveyskeskuksista ja laitok-

sista, eikä sen tiloja käytetä muuhun toimintaan. Klubitalon tilat on suunniteltu 
niin, että ne mahdollistavat työpainotteisen päivän ja ovat samalla viihtyisät ja 
kooltaan sopivat sekä arvokkuutta ja kunnioitusta herättävät. 

 
14. Kaikki Klubitalon tilat ovat jäsenten ja henkilökunnan käytössä. 
 
 
Työpainotteinen päivä 
 
15. Työpainotteisen päivän aikana jäsenet ja henkilökunta vastaavat yhdessä Klubita-

lon toiminnasta. Klubitalo kiinnittää huomion jäsenten vahvuuksiin, taipumuksiin ja 
kykyihin. Klubitalon työpainotteiseen päivään ei sisälly lääkehoitoa eikä päiväkes-
kus- tai terapiatoimintaa. 

 
16. Klubitalolla tehdään vain työtehtäviä, jotka syntyvät Klubitalon omista tarpeista. Ul-

kopuolisille ei tehdä maksullista tai ilmaista työtä Klubitalolla. Jäsenille ei makseta 
palkkaa klubitalotyöstä, eikä mitään palkkiojärjestelmiä ole. 

 
17. Klubitalo on avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa. Työpainotteinen päivä vas-

taa tavanomaisia työaikoja. 
 
18. Klubitalo on organisoitu yhdeksi tai useammaksi työyksiköksi. Niissä on riittävästi 

henkilökuntaa, jäseniä ja mielekkäitä työtehtäviä koko päivän ajaksi. Yksiköiden ko-
kouksia pidetään henkilösuhteiden ylläpitämiseksi sekä päivän töiden organisoi-
miseksi ja suunnittelemiseksi. 

 
19. Kaikki Klubitalon työtehtävät on suunniteltu auttamaan jäseniä saamaan takaisin 

omanarvontuntonsa, itseluottamuksensa ja mielekkyyden elämälleen. Niiden ei ole 
tarkoitus olla mihinkään tiettyyn työhön valmentavaa koulutusta. 

 
20. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon töihin. Näitä töitä ovat esi-

merkiksi talon toiminnan ylläpitoon, hallintoon, jäseneksi ottoon ja perehdyttämi-
seen, yhteydenpitoon poissa oleviin jäseniin, vaikuttavuuden arviointiin, tiedotuk-
seen ja suhdetoimintaan, henkilökunnan työhönottoon, perehdyttämiseen ja arvi-
ointiin liittyvät työt. 

 
 
Työllistyminen ja koulutus 
 
21. Klubitalo mahdollistaa jäsentensä paluun ansiotyöhön siirtymätyön, tuetun työn ja 

itsenäisen työn avulla. Siksi Klubitalolla ei ole jäsenten työllistymistä varten sisäistä 
liiketoimintaa, erillisiä liikeyrityksiä eikä suojatyöpaikkoja. 
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22. Klubitalolla on oma siirtymätyöohjelma, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden työs-
kennellä avoimilla työmarkkinoilla. Klubitalon siirtymätyöohjelmaan kuuluu oleelli-
sena piirteenä se, että Klubitalo takaa sijaisen kaikille siirtymätyöpaikoille jäsenten 
poissaolojen ajaksi. 

 
 
Lisäksi siirtymätyöohjelma täyttää seuraavat peruskriteerit: 
 

a. Halu tehdä työtä on tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa mahdollisuuteen 
päästä siirtymätyöhön. 

b. Jäsenellä on mahdollisuus päästä siirtymätyöhön riippumatta siitä, kuinka hyvin 
hän on onnistunut edellisissä siirtymätyöpaikoissa. 

c. Jäsenet työskentelevät työnantajan  toimitiloissa. 
d. Työnantaja maksaa suoraan jäsenille vähintään kunkin alan työehtosopimuksen 

mukaisen minimipalkan. 
e. Siirtymätyöpaikat kattavat laajan valikoiman erilaisia työmahdollisuuksia. 
f. Siirtymätyö on osa- ja määräaikaista, yleensä 15–20 tuntia viikossa, kestoltaan 

6–9 kuukautta. 
Lukuohje: Aika- ja tuntirajat kansainvälisten suositusten mukaiset. Suomessa 
käytännössä eivät täysin toteudu johtuen mm. Suomen tukijärjestelmän omi-
naispiirteistä ja jäsenten yksilöllisistä elämäntilanteista ja työnantajan tarpeista. 

g. Jäsenten valitseminen ja perehtyminen siirtymätyöhön on Klubitalon, ei työn-
antajan vastuulla. 

h. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta selvittävät yhdessä siirtymätyön vaikutukset 
jäsenen etuuksiin. 
Lukuohje: Suomessa Klubitalot myös keräävät tietoa esim. kannustinloukuista ja 
pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin. 

i. Siirtymätyöohjelmaa hoitavat Klubitalon henkilökunta ja jäsenet, eivät siirtymä-
työhön erikoistuneet henkilöt. 

j. Klubitalon sisällä ei ole siirtymätyöpaikkoja. Taustaorganisaatiossa olevien siir-
tymätyöpaikkojen täytyy olla Klubitalon ulkopuolella ja täyttää kaikki edellä 
mainitut kriteerit. 

 
23. Klubitalolla on tuetulle ja itsenäiselle työlle omat ohjelmat, joiden tarkoitus on aut-

taa jäseniä hankkimaan työtä, säilyttämään työpaikkansa ja saamaan entistä pa-
rempia työpaikkoja. Klubitalotoiminnassa tuetulle työlle ominaista on se, että Klu-
bitalo pitää yhteyttä jäseneen ja työnantajaan. Jäsenet ja henkilökunta sopivat yh-
dessä, millaista tukea ja kuinka usein tarvitaan ja missä paikassa tätä tukea anne-
taan. 

 
24. Itsenäisessä työssä käyvillä jäsenillä on käytettävissään kaikki Klubitalon tukimuo-

dot ja palvelut, kuten etuuksiin ja asuntotilanteeseen sekä hoidollisiin, oikeudelli-
siin, taloudellisiin ja henkilökohtaisiin asioihin liittyvä tuki. He ovat tervetulleita 
kaikkeen Klubitalon toimintaan. 

 
25. Klubitalo auttaa jäseniä pääsemään ammatillisiin ja koulutuksellisiin tavoitteisiinsa 

hyödyntämällä Klubitalon ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia. Klubitalon sisäi-
sissä koulutuksissa hyödynnetään olennaisesti jäsenten opetus- ja ohjaustaitoja. 
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Talon toiminta 
 
26. Klubitalo sijaitsee alueella, joka on hyvien kulkuyhteyksien päässä, jolloin toimin-

taan osallistuminen ja siirtymätyössä käyminen on mahdollista. Klubitalo tarjoaa tai 
järjestää toimivia vaihtoehtoja silloin, kun julkiset kulkuyhteydet ovat puutteelliset. 

 
27. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta tarjoavat yhteiskunnallisia tukipalveluja, jotka on 

sijoitettu Klubitalon työyksiköihin. Niihin kuuluu oikeuksiin ja etuuksiin liittyvä apu, 
asuminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen sekä ohjaus sote-palveluiden 
piiriin. 

 
28. Klubitalo tarjoaa jäsenilleen tukea, toimintaa ja mahdollisuuksia terveiden elämän-

tapojen omaksumiseen ja ylläpitämiseen. 
 
29. Klubitalo on sitoutunut auttamaan kaikkia jäseniä löytämään turvallisia, asianmu-

kaisia ja kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja. Klubitalolla on käytettävissään nämä 
kriteerit täyttäviä asumismahdollisuuksia, tai ellei ole, Klubitalo kehittää oman 
asunto-ohjelmansa. 

 
Klubitalojen asunto-ohjelmat täyttävät seuraavat peruskriteerit: 
a. Jäsenet ja henkilökunta vastaavat toiminnasta yhdessä. 
b. Jäsenet asuvat asunnoissaan omasta halustaan. 
c. Jäsenet valitsevat asuntonsa sijainnin ja huonetoverinsa. 
d. Toimintatapoja ja -periaatteita kehitetään Klubitalon muun kulttuurin kanssa 

yhdenmukaisella tavalla. 
e. Tuen määrää lisätään tai vähennetään jäsenen kulloistenkin tarpeiden mukaan. 
f. Jäsenet ja henkilökunta ylläpitävät aktiivisesti yhteyksiä auttaakseen jäseniä säi-

lyttämään asuntonsa etenkin sairaalahoitojaksojen aikana. 
Lukuohje: Suomessa on muutenkin riittävästi sosiaalisin perustein järjestettyjä 
asumispalveluja. 

 
30. Klubitalo arvioi vaikuttavuuttaan objektiivisesti ja säännöllisesti, mihin kuuluu kan-

sainvälisen klubitaloverkoston laadunarviointi. 
 
31. Klubitalon johtaja, jäsenet, henkilökunta ja muut organisaatioon kuuluvat osallistu-

vat kahden tai kolmen viikon klubitalokoulutukseen koulutuskeskuksessa. 
 
32. Klubitalolla on virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Juhlapäi-

viä vietetään niiden varsinaisina kalenteripäivinä. 
 
 
Rahoitus, johto ja hallinto 
 
33. Klubitalolla on itsenäinen hallitus. Jos Klubitalolla on taustaorganisaatio, on sillä 

myös erillinen neuvoa-antava hallitus. Klubitalon hallituksen jäsenet pystyvät tar-
joamaan Klubitalolle taloudellista, oikeudellista, työllistymistä edistävää, etujärjes-
töihin liittyvää tai yhteiskunnallista tukea sekä etujen ajamista. 
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34. Klubitalo laatii oman budjettinsa ja noudattaa sitä. Hallitus hyväksyy budjetin tai 

neuvoa-antava hallitus tukee sitä. Hallitus tai neuvoa-antava hallitus esittää näke-
myksensä ja antaa suosituksia budjettia varten ennen tilikauden alkua ja seuraa 
budjetin toteutumista säännöllisesti tilikauden aikana. 

 
35. Henkilökunnan palkat ovat kilpailukykyisiä verrattuina muualla mielenterveysalalla 

maksettaviin palkkoihin. 
 
36. Klubitalolla on asianmukaisten viranomaisten tuki ja tarpeelliset luvat. Klubitalo toi-

mii yhteistyössä sellaisten henkilöiden ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat li-
sätä Klubitalon vaikuttavuutta yhteiskunnassa. 

 
37. Klubitalolla on avoimia kokouksia ja toimintatapoja. Ne tukevat jäsenten ja henkilö-

kunnan aktiivista osallistumista päätöksentekoon. Klubitalolla päätetään asioista, 
jotka koskevat hallintoa, toimintaperiaatteita sekä Klubitalon tulevaisuuden suun-
talinjoja ja kehittämistä yleensä konsensusperiaatetta noudattaen. 
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Liite 2 
SUOSTUMUS HAASTATTELUUN 
 
 
 

Hyvä Walonkulman jäsen,  
 
 

Olemme sosionomiopiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta ja 
teemme opinnäytetyötä yhdessä Sopimusvuori ry:n ja Walonkulman Klu-
bitalon kanssa. Tarkoituksenamme on selvittää haastattelun avulla Reco-
very-toipumisorientaation, eli Walonkulman toimintamallin, toimimisen ja 
sen merkityksestä sinun elämääsi.  
 
Haastattelu on keskustelun kaltainen tilanne, joka toteutetaan Walonkul-
man tiloissa. Haastattelussa käymme läpi arkipäiväisiä kuntoutukseen liit-
tyviä asioita ja niiden merkityksiä elämääsi. Haastattelujen tulokset julkais-
taan opinnäytetyössämme, mutta huolehdimme, että pysyt tunnistamat-
tomana eikä henkilöllisyytesi tule esille opinnäytetyössämme. Käsitte-
lemme antamiasi tietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja hävitämme 
haastatteluaineiston opinnäytetyön valmistuttua. Valmis opinnäyte-
työmme julkaistaan internetissä, opinnäytetöiden tietokannassa Theseuk-
sessa.  
 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja voit myös keskeyttää 
osallistumisesi milloin tahansa. Suostumuksellasi nauhoitamme haastatte-
lun.  

 
 

Suostun haastatteluun:   Kyllä  □  Ei  □ 

 

Suostun haastattelun nauhoitukseen:  Kyllä  □  Ei  □ 

 
 

Hämeenlinna ____ /____ 2019  
 

 
Allekirjoitus ________________________________________ 

 
 
 
Kiitos tutkimukseen osallistumisesta!  
 
Riina Lehtonen ja Sirpa Vallittu-Corell 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
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Liite 3 
HAASTATTELURUNKO 
 

 

Teemat: Toivo, toimijuus, kohtaaminen, osallisuus  

 

Taustat: Ikä?  

Kuinka kauan olet ollut mukana Walonkulman toiminnassa? 

Millaisissa kuntoutuspaikoissa aiemmin olet ollut? 

 

Kokemuksia Walonkulmasta: 

Poikkeaako Walonkulma aiemmista kuntoutuspaikoistasi? (Miten?) 

Onko olo Walonkulmassa vaikuttanut mielialaasi/oloosi, miten se näkyy? 

Onko olo Walonkulmassa vaikuttanut fyysiseen hyvinvointiisi, miten se nä-

kyy? 

 

 

Teemakysymykset:  

 

Toivo: Millaiset asiat Walonkulmassa ovat sinulle tärkeitä?  

Huomioidaanko sinut toiveesi Walonkulmassa?   

Saatko tehdä sinulle mieleisiä asioita/tehtäviä?  

Miten suhtaudut tällä hetkellä tulevaisuuteesi?  

 

Toimijuus: Mitä työpainotteinen päivä sinulle merkitsee?   

Koetko että sinusta ollaan kiinnostuneita?  

 

Kohtaaminen:  

Uskallatko olla oma itsesi Walonkulmassa?  

Luotatko Walonkulman henkilökuntaan ja muihin jäseniin?  

Oletko päässyt osaksi jotain ryhmää?  

Onko ihmissuhteesi kokenut muutosta kuntoutuksen aikana, millä tavalla? 

/ Miten koet kuntoutuksen vaikuttaneen sosiaaliseen elämääsi?  

 

Osallisuus:  Saatko päättää omista asioistasi? Saatko vaikuttaa omiin asioihisi?  

Saatko apua päätöksentekoon/kerrotaanko vaihtoehdoista?   

Jne. 

 

Onko vielä joitain muuta, mitä haluaisit sanoa/lisätä? 
 

 


