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P S Y K O N O M I A     
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN
MIELENTERVEYSYHDISTYSTOIMINNAN AATE

Psykonomia koostuu:

*Itsehoitoideologiasta
*Vertaistuen aatteesta
*Kokemusasiantuntijuusaatteesta

Miksi psykonomiaa tarvitaan?
*  Arvo mielenterveyskuntoutujien työlle; itsehoidolle ja
    mielenterveysyhdistystoiminnalle
*  Ihmisarvon ja itsearvostuksen palauttamiseksi.
*  Mielenterveysongelmiin liittyvien häpeän tunteiden
    poistamiseksi.
*  Mielenterveysongelmiin kohdistuvan epätietoisuuden ja
    asenteellisuuden vähentämiseksi..
*  Hoitoyhteistyön kehittymiseksi ja psykoterapian
    tuloksellisuuden  lisääntymiseksi.

    *  Solidaarisuuden ja vertaistuen luomiseksi.
    *  Herkkyyden ja erilaisuuden hyväksymiseksi.
    *  Suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.
    *  Mielenterveyskuntoutujan elämänkokemuksen
        kunnioittamiseksi.
    *  Ihmisten omien voimavarojen ja kykyjen  esiin nostamiseksi.
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Missä psykonomiaa tarvitaan?

*  Psykonomiaa tarvitaan siellä missä on kielteisiä ennakko-
    luuloja             
    ja sosiaalisen häpeän tunnetta mielenterveysongelmista.
*  Mielenterveysyhdistyksissä
*  Sopeutumisvalmennuksessa ja  sopeutumisvalmennus-
    kursseilla.
*  Oma-apu- ja   itsehoitoryhmissä
*  Sairaaloissa
*  Kuntoutusleireillä ja -kursseilla
*  Työpaikoilla ja kouluissa
*   Kaikkialla missä halutaan lisätä tietoa ja ymmärtämystä
     paremman mielenterveyden saavuttamiseksi.

Mitä psykonomia voi antaa?

*  Psykonomia mahdollistaa omien voimavarojen löytymisen.
*  Se  voi vähentää epävarmuutta ja  huolestuneisuutta.
*  Sen kautta  voi saada vertaiseltaan hyvän esimerkin.
*  Psykonomia voi vähentää häpeäntunnetta 
*  Psykonomian avulla pois hoitokielteisyydestä
*  Psykonomiaan perustuva vertaistuki mahdollistaa ongelmien
    jakamisen.
*  Psykonomia mahdollistaa täysivaltaistumisen pois potilaan
    roolista.
*  Se mahdollistaa myötätunnon, solidaarisuuden ja
    sympatian luomisen.
*  Se mahdollistaa hyödyllisen informaation ja  tiedon
    saamisen.

   



Luku I: Psykonomian perusajatukset

Psykonomia on mielenterveyskuntoutujien, 
mielenterveys-yhdistystoiminnan aate

Psykonomia  on  mielenterveyskuntoutujien  mielenterveysyhdistys-
aate  ja  elämänfilosofia.  Mielenterveyskuntoutujat  ovat  pukeneet
sanoiksi mielenterveysyhdistystoiminnassa saamansa kokemuksen ja
rakentaneet siitä psykonomia aatteen. 

Ilkka Taipale;  Psykonomiopisto on hieno idea:
Psykonomiopisto  on  kokeneiden  mielenterveysalan  potilas-  ja
vammaisjärjestöjen  jäsenten  ja  perustajien  keksimä  hieno  idea.
Potilas-  ja  mielisairaalakokemus  voidaan  jäsentää,  sairauden
elämisestä voidaan ammentaa järjestelmällisen työn ja opintojen
kautta muita kohtalotovereita helpottava sanoma. (Ylilääkäri Ilkka
Taipaleen lausunto Psykonomiopiston mielekkyydestä 23.5. 1996)

Psykonomia  koostuu  itsehoito-,  oma-apuajattelusta,  vertaistuen
toimintamallista ja kokemusasiantuntijuudesta. Nämä mielenterveys-
yhdistyksissä toteutuvat asiat ovat arvokkaita. Ne ansaitsevat oman
käsitteensä psykonomian. Samoin mielenterveyskuntoutujien tekemä
työ  oman  mielenterveytensä  hoitamiseksi  on  kunnioitettavaa  ja
ansaitsee oman sanansa psykonomian. 
Psykonomia  aatteen  keskeinen  arvolähtökohta  on  kunnioittaa
mielenterveyskuntoutujien  elämänkokemusta  ja  antaa  arvo  sille
työlle,  jota  he  tekevät  itsensä  hoitamiseksi  ja  kuntoutumiseksi.
Psykonomian  tehtävänä  on  puolustaa  mielenterveyskuntoutujien
täysivaltaisuutta ja ihmisarvoa. Se haluaa luoda uudenlaisen kuvan
kuntoutumiseen,  jossa  mielenterveys-  kuntoutujalla  itsellään  on
tärkein rooli.
Psykonomian keskeinen aatesisältö on jo kolmenkymmenen vuoden
ajan  ollut  Mielenterveyden  Keskusliiton  paikallisyhdistysten
toiminnan pontimena. On uskottu omiin mahdollisuuksiin kuntoutua
ja  luotettu  mielenterveys-  kuntoutujien  kykyyn  toimia
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vapaaehtoisessa  mielenterveysyhdistys-  toiminnassa.  On  uskottu,
että  toinen  mielenterveyskuntoutuja  vertaistuen  kautta  kykenee
tukemaan  toista  kuntoutujaa.  On  uskottu  siihen,  että  toinen
mielenterveyskuntoutuja voi olla toiselle mielenterveyskuntoutujalle
se  lähimmäinen,  joka  voi  kulkea  rinnalla,  kuunnella  ja  poistaa
yksinäisyyden tuomaa eristyneisyyttä. On myös uskottu kokemuksen
kautta hankittuun tietoon ja taitoon kohdata mielenterveysongelmia.
Psykonomian  mukaista  kokemusasiantuntijuutta  on  arvostettu
MTKL:n piirissä.  Muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta
MTKL:n  ja  mielenterveysyhdistysten  luottamushallinnon  henkilöt,
puheenjohtajat,  sihteerit  ja  rahastonhoitajat  ovat  olleet
mielenterveyskuntoutujia.  Tätä  on  pidetty  lähes  periaatteena.
Valitsemalla luottamushenkilöt mielenterveys- kuntoutujista on voitu
taata  se,  että  yhdistykset  ovat  voineet  säilyttää  aseman
mielenterveyskuntoutujien  vertaistuenyhteisöinä  ja  ovat  voineet
toimia mielenterveyskuntoutujien etujärjestöinä valtakunnallisesti ja
paikallisesti. 

Göran Johansson, Psykonomia on MTKL:n aate:

”Suomen Psykonomiopiston  tuki  ry.  harjoittaa  mielenterveysalan
vammaisasiantuntija koulutusta. Toiminnallaan opisto on edistänyt
vammaisasiantuntijuuteen  perustuvaa  mielenterveysyhdistys-
toimintaa hyvin merkittävällä tavalla.
Mielenterveysyhdistystoiminnan  aate,  psykonomia,  on  liiton  sekä
siihen kuuluvien mielenterveysyhdistysten toiminnallinen perusta. 
Mielenterveysyhdistykset tarvitsevat yhteisen heitä yhdistävän aate-
ja arvopohjan toimintojensa kehittämisen pohjaksi. Tämän vuoksi
on varsin perusteltua, että  Mielenterveyden Keskusliitto ry. tukee
Suomen Psykonomiopiston tuki ry:n toimintaa kaikin mahdollisin
keinoin.”  (aluesihteeri  Göran  Johansson;  pienprojekti  lausunto
2.9. 2003)



Psykoedukatiivinen lähestymistapa 

Psykonomia ja psykonomiopisto kiinnittävät huomionsa koulutuksen
ja  opiskelun  merkitykseen  jäsentää  ja  oppia  menetelmiä  hallita
mielenterveysongelmia.  Mielenterveyskuntoutujille  on  luotava
mahdollisuus   opiskella  tiedollisia  ja  taidollisia  valmiuksia  selvitä
mielenterveysongelmista ja niiden kanssa.  Itsehoidon menetelmiä  ja
keinoja on mahdollista opiskella ja harjoitella. Jotta tämä tavoite olisi
saavutettavissa tarvitaan Psykonomiopistoa.
Kasvatustieteellistä  lähestymistapaa  mielenterveysongelmiin
kutsutaan  psykoedukatiiviseksi.  Sen  mukaan  opiskelulla  ja
koulutuksella on paljon annettavaa kuntoutumiselle. Järjestelmällisen
opiskelun  ja  koulutuksen  avulla  mielisairauden  aiheuttama
psyykkinen  kärsimys  ja  kaaos  voidaan  jäsentää  ja  eritellä.  Siitä
voidaan  rakentaa  tiedollinen  pääoma  paremman  itsetuntemuksen,
paremman  itsehallinnan  ja  paremman  mielenterveyden
saavuttamiseksi. Siitä voidaan rakentaa sanoma, joka helpottaa toisia
samassa asemassa olevia kohtalontovereita.
Psykonomiopiston  keskeinen  tehtävä  on  ollut   tarjota
kokemuskoulutusta  –  kokemusluentoja  ja  kokemusopintokerhoja
mielenterveyskuntoutujille. Psykonomiopiston  pitkäaikaisena
haaveena  on  olla  luomassa  Suomeen  koulutuskeskus
mielenterveysongelmista  kärsiville.  Sen  tehtävänä  olisi  eripituisten
koulutusten  ja  kurssien  avulla  tarjota  pätevän  opettajakunnan
ohjauksessa  mielenterveyskuntoutujille  mahdollisuus  hankkia  hyvät
taidot itsehoidon eri menetelmistä, kouluttaa vertaisohjaajia ja tarjota
ammatillisia kursseja työelämään paluun helpottamiseksi. 

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Markku Salo: Asianososaisuudelle 
perustuva koulutusverkosto:
Asianosaisuudelle perustuvan asiantuntijuuden kansallisen 
koulutusverkoston aikaansaaminen on erittäin ajankohtainen, 
tarpeellinen ja toivottava  kehityshaaste (Markku Salo: 
Psykonomia 2/96) 

Itsehoitokoulutuksella,  kokemuskoulutuksella  ja  vertaisohjaaja-  ja
vertaistutorkoulutuksella  on  saavutettavissa  merkittäviä  etuja
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mielenterveyskuntoutujien elämänlaadun ja terveyden edistämiseksi.
Vertaistukeen  perustuvilla  mielenterveysyhdistyksillä  on  niiden
jäsenille psykososiaalisesti kuntouttava merkitys.
Onkin  nähtävissä,  että  yhteistyön  lisääntyessä  julkisen
terveydenhuollon  ja  kolmannen  sektorin  mielenterveysyhdistysten
välillä  vertaisohjaajilla  ja  vertaistuutoreilla  sekä
kokomusasiantuntijoilla,  psykonomeilla  on  huomattavasti  laaja-
alaisempi  tehtäväkenttä  kuin  pelkästään  mielenterveysyhdistysten
puitteet.
Psykonominen  koulutusvisio  näkee  psykonomeja  käytettävän  tuen
antajina  sairaaloissa,  kuntoutusyksiköissä,  kuntoutuskursseilla  ja
sopeutumis-  valmennuksessa  sekä  opiskelu-  ja  työelämässä.
Psykonomiopisto  näkee  myös  tarpeellisena,  että  Mielenterveyden
Keskusliiton   ja  paikallisten  mielenterveysyhdistysten  toimiin
palkataan mielenterveyskuntoutujataustaisia  työntekijöitä.  Tämä on
välttämätöntä,  jotta  tasa-arvopäämäärämme  työelämässä  toteutuisi
ensin  oman  järjestötoiminnan  piirissä.  MTKL  näyttäisi  näin
esimerkkiä  muulle yhteiskunnan työelämälle.
Psykonomiopiston  unelmana  on  luoda  koulutusohjelma
mielenterveys-  kuntoutujien  työllistymiseksi
mielenterveysyhdistysten  toimenkuviin  ohjaajiksi,
järjestösihteereiksi  ja  toiminnanohjaajiksi.  Tämän  toteutumiseksi
tarvittaisiin  opetusministeriöltä  tukea  aineellisten  resurssien
saamiseksi;  opistorakennuksen  hankkimiseksi  ja  opettajien
palkkaamiseen. Opisto voisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä,
jossakin Keski-Suomessa. Se voisi olla sisäoppilaitoksen kaltainen ja
sillä  voisi  olla  muutakin  toimintaa  kuten  kuntoutuskoteja,  joissa
vertaisohjaajiksi  ja  mielenterveysyhdistysten  toimiin  opiskelevat
voisivat harjoitella tulevaa työtään.



Kuntouttava koulutus

Koulutuksen  ja  opiskelun  kautta  monet  syrjäytyneet
mielenterveyskuntoutujat  voivat  kuntoutua  ja  päästä  palaamaan
takaisin  työelämään.  Mielenterveyskuntoutujille  tarkoitettu
oppilaitos  voisi  olla  tämän  päämäärän  toteutumisen  suhteen
avainasemassa.  Toivottavasti  MTKL:n  piirissä  tästä  syntyy  laaja
keskustelu  ja  pohdinta  miten  Psykonomiopiston  esittämä
koulutusvisio voisi toteutua.
Psykonomiopiston  opintokerhotoimintaa  voidaan  pitää
kuntouttavana  koulutuksena.  Oman  elämänkokemuksen
jäsentäminen  psykonomian  opintokerhossa  antaa  mahdollisuuden
kehittää omaa itsetuntemusta ja sen myötä lisätä omaa itsehallintaa ja
oireiden hallintaa. 

Psykonominen itsehoitoajattelu – arvo 
mielenterveyskuntoutujien työlle:

Psykonomian  keskeinen  sisältö  rakentuu  itsehoitoajattelusta.
Mielenterveysongelmien suhteen kuntoutuminen ja oireiden hallinta
sekä lievittyminen on mielenterveyskuntoutujan oman työn varassa. 
Itsetuntemuksen  lisääntyminen  on  mielenterveyskuntoutujan  oman
itsetiedostuksen  ja  elämänhistorian  tuntemuksen  varassa.
Psykonomia antaa välineitä ja asenteellisen valmiuden kehittää omaa
itsetuntemustaan.  Realistinen  minäkuva  ja  itsearvostus  rakentuu
mielenterveyskuntoutujan oman itsehavainnoinnin kautta.

Vertaistuen aate ja toimintamalli

MTKL:n  ja sen paikallisten mielenterveysyhdistysten toiminnallinen
perusta  ja  sisältö  on  vertaistuen  malli  ja  ihanne.   Tätä  mallia  on
sovellettu hyvin tuloksin paikallisissa mielenterveysyhdistyksissä ja
MTKL:n  kuntoutuskurssitoiminnassa.  MTKL:n  paikalliset
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mielenterveysyhdistykset  ovat  vertaistuen  yhteisöjä,  joissa
vertaistuki saa monia muotoja, kuten vertaiskahvilatoimintaa, oma-
apu  ryhmiä  ja  yksilöllistä  vertaistukea.  Yhteisöllisyyden  periaate
mielenterveysyhdistyksissä  mahdollistaa  vaihtoehdon
mielenterveysongelmien  tuoman  yksinäisyydelle  sosiaaliselle
eristyneisyydelle.

Yksinäisyys   mielenterveyden  uhkatekijä:  Professori  Raimo
Salokangas

“Yksinäisyyteen ja siihen liittyvä sosiaalisen tuen puute onkin yksi
tärkeimmistä  mielenterveyttämme  uhkaavista  tekijöistä,  mutta
jonka  voittamisessa  juuri  psykonomityyppisten  asiantuntijoiden
muodostama verkosto voi olla ratkaiseva. On täysi syy uskoa, että
tämä  toiminta  on  myös  taloudellisesti  kannattava  vähenevän
sairaalahoitotarpeen muodossa.”  (TYKS:n psykiatrian professori
Raimo Salokangas, Psykonomia 2/96)

Vertaistuen määritelmä

Mielenterveysalan  vertaistuki  on  samankaltaisten
elämänkokemuksien  ja  elämänvaiheiden  läpieläneiden  ihmisten;
keskinäiseen  tasa-arvoisuuteen,   keskinäiseen  solidaarisuuteen,
kuulluksi  ja  ymmärretyksi  tulemiseen  sekä  kohtaamiseen  ja
keskinäiseen tukeen perustuva ihmissuhteiden muoto.



Kokemusasiantuntijan aate 

Psykonomia  on maallikkofilosofia,  joka antaa arvon vapaaehtoista
mielenterveystyötä  tekeville.  Se  antaa  arvon  oman
elämänkokemuksen  kautta  hankitulle  tiedolle  ja  taidolle  kohdata
mielenterveysongelmia ja ymmärtää niitä omakohtaisen kokemuksen
kautta. Vuosien omakohtainen kokemus mielenterveyden ongelmista,
osallistuminen  vertaistukitoimintaan  perustuvien
mielenterveysyhdistysten  toimintaan  sekä  osallistuminen
mielenterveysyhdistysten  ja  MTKL:n  tarjoamaan  monipuoliseen
koulutukseen kasvattavat kykyä ja tiedollisia valmiuksia ymmärtää
mielenterveyskysymyksiä.  Psykonomia  on  vapaaehtoista
mielenterveystyötä  tekevien  mielenterveyskuntoutujien  aate.  Tälle
ansiokkaalle  työlle  kuuluu  arvokas  nimi;  Psykonomia.  Tämä  on
tarpeen  myös  siksi,  ettei  psykonomeja  sekoiteta  psykologeihin,
psykiatreihin  tai  psykoterapeutteihin.  Psykonomit  toimivat  omalla
alallaan mielenterveysalan vammaisasiantuntijoina ja heillä on siihen
jäsentynyt ja moniulotteinen aatteensa psykonomia.
Psykonomia  antaa  mielenterveyskuntoutujan  elämänkokemukselle
suuren arvon. Jäsentämällä oma elämänkokemuksensa psykonomian
opintokerhossa  mielenterveyskuntoutuja  saa  tiedollisia  valmiuksia
ymmärtää elämänkokemuksensa vaiheita ja hänen itsetuntemuksensa
lisääntyy.  Monivuotinen  toiminta  mielenterveysyhdistysten
vertaistukitoiminnassa  opettaa  kokemuksellista  tietä
mielenterveyskuntoutujaa  kohtaamaan  luontevalla  ja  ymmärtävällä
tavalla toisia mielenterveyskuntoutujia. 
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Omien vahvuuksien ja voimavarojen löytyminen

Psykonomisessa  itsehoitoajattelussa  keskeistä  on  korostaa
mielenterveyskuntoutujan  omia  voimavaroja  ja  hänen  työtään
kuntoutumisessa. Psykonomia antaa suuren arvon psykoterapeuttien
tuelle  ja  lääkehoidolle,  mutta  ratkaisevinta  on  kuitenkin
mielenterveyskuntoutujan oma panos kuntoutumisessa. Hän itse elää
lävitse  kriisinsä  ja  elämänsä  vaikeudet,  hän  tulee  toimeen
itsehallintansa avulla  oireidensa kanssa. Hän itse löytää uusia tapoja
ajatella. Hän itse selvittää viimekädessä omat ongelmansa ja löytää
uusia ratkaisuja elämäänsä. Hän löytää voimavaransa ja vahvuutensa
ja  eheytyy.  Psykonomiaa  tarvitaan,  jotta  tälle  usein  raskaalle  ja
vaikealle  työlle  voitaisiin  antaa arvo.  Psykonomiaa tarvitaan,  jotta
voisimme  kunnioittaa  mielenterveyskuntoutujaa,  joka  kamppailee
selvitäkseen elämässään ja  kuntoutuakseen.  Psykonomiaa tarvitaan
jotta  voidaan  luoda  toivon  näköala  ja  myönteinen   kuva
mielenterveyskuntoutujan kehittymisestä  oman itsensä terapeutiksi.
Psykonomia  tarvitaan,  jotta  mielenterveyskuntoutuja  löytää  omat
mahdollisuutensa ja oman arvonsa kuntoutumisessaan.
Mielenterveyskuntoutujasta  itsestään  riippuu  se,  miten  hän  hoitaa
omaa mielenterveyttään, ja miten hän selviää ja tulee toimeen omien
oireidensa  kanssa.  Psykonomisen  itsehoitoajattelun  avulla
mielenterveyskuntoutuja  voi  löytää  omat  voimavaransa  ja  itseään
arvostavan  asenteen  kuntoutumisprosessissa.  Psykonomisen
itsehoitoajattelun  omaksuminen  lisää  myös  hoitoyhteistyötä  ja
psykoterapian  tuloksellisuutta.  Kun  mielenterveyskuntoutuja
arvostaa  ja hoitaa itseään, psykoterapiasta on saatavissa suurempi

Kielteisten  asenteiden  ja  häpeän  vuoksi  moni  salaa
sairautensa

Mielisairaan  leima  sisältää  voimakasta  sosiaalista  häpeää  ja
torjuntaa.  Tätä  kuvaa  mm.  mielisairasta  tarkoittavat  synonyymit;
kaistapää,  sekopää,  kaheli,  mieletön,  lahopää ja  200 muuta  sanaa,
joilla  kaikilla on enemmän tai  vähemmän halventava ja pilkkaava
merkitys.  Mielisairaan  leimalla  voidaan  purkaa



mielenterveyskuntoutujan   ihmisarvo  ja  tehdä  arvottomaksi  hänen
uskottavuutensa  ihmisenä.  Mielisairaan  leima  sulkee  ihmisen  pois
toisten  yhteydestä  ja  sillä  voidaan  tehdä  mahdottomaksi
vastavuoroisuus ihmisten välillä. Mielisairaan leima merkitsee usein
syrjäytymistä ja hylätyksi tulemista.
Sosiaalisen häpeän tunteet mielenterveysongelmista ovat vahvimpia
kuitenkin   mielenterveyskuntoutujien  ryhmässä.  Välttääkseen
kielteiset asenteet ja omat häpeän tunteensa moni salaa sairautensa
jopa  lähipiiriltään  ja  omaisiltaan.  Tämä  johtaa  usein  siihen,  että
mielenterveyskuntoutuja kieltää itseltään oikeuden olla sairas. Tämä
puolestaan  aiheuttaa  hoitokielteisyyden  ja  omien  oireiden
hoitamattomuuden. 

Ylilääkäri Ilkka Taipale: 
Mielisairaalaan joutuminen, psykoosiin sairastuminen tahi mielen
sairaana  elämänsä  eläminen  ovat  tässä  yhteiskunnassa  hyvin
raskaita  kokemuksia  –  ei  pelkästään  itse  asiansa  takia,  vaan
yhteiskunnan asenteiden takia.
Tämän  vuoksi  osa  em.  tapahtumien  kokeneista  kieltää
tapahtumisen tai tilanteensa siinä kuin äärimmäisesti sairastunut
ihminen  missä  tahansa  sairaustilassa  tekee  samoin.  (Ylilääkäri
Ilkka  Taipale:  Lausunto  Psykonomiopiston  mielekkyydestä  23.5.
1996)

Psykonomian focus:
Mielisairaan stigman ja leiman purkaminen

Psykonomian mielenkiinnon keskipiste, focus kohdistuu mielisairaan
leiman  ja  stigman  poistaminen.  Häpeän  sävyiset  asenteet  ja
mielisairaan  leima  aiheuttavat  vaikeuden  hyväksyä
mielenterveysongelma. Ne aiheuttavat usein myös hoitokielteisyyttä
ja sairauden tunteen puuttumisen. Stigmasta tullee hoidon ja avun
saamisen este. Mielenterveysongelmista kärsivä ei halua leimaantua
mielisairaaksi  mielisairauden  aiheuttaman  stigman  hävettävyyden
vuoksi.  Stigma  vaikeuttaa  hoitoon  hakeutumista   ja  aiheuttaa
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mielenterveysongelmien  vaikeutumisen  ja  kuntoutumisen
pitkittymisen.  Stigman  aiheuttama  hoitokielteisyys  johtaa  myös
usein  vastentahtoiseen  hoitoon.  Pakkohoito  puolestaan  usein  lisää
hoitokielteisyyttä  ja  vahvistaa  stigman  hävettävyyttä.  Näin  syntyy
itseään vahvistava noidankehä ja pyöröovisyndrooma. Lyhyin välein
mielenterveyskuntoutuja  kuntoutuu  sairaalasta  ja  palaa  muutaman
kuukauden  kuluessa  takaisin  hoitoon.  Hän  on  ei  ole  huolehtinut
lääkityksestään vaan on lopettanut sen ilman, että olisi kysynyt tässä
asiassa  neuvoa  lääkäriltään.  Voi  mennä  useita  vuosia  ennen  kuin
mielenterveyskuntoutuja  oppii  luottamaan  hoitohenkilökuntaan  ja
heidän antamiin hoito-ohjeisiin. 
Stigma ja hoitokielteisyys aiheuttavat suureksi osaksi turvautumisen
vastentahtoisen  pakkohoitoon,  joka  puolestaan  usein  lisää
hoitokielteisyyttä  ja stigman kielteisyyttä.



Mielisairasta tarkoittavat sanat halventavia ja häpeää
aiheuttavia

Mielenterveyden häiriöistä kärsiviin liitetyt sanat ja nimikkeet ovat
olleet leimaavia ja halventavia. Kalevi Kalemaa luettelee MTKL:n
historiasta kertovassa kirjassaan ’Varjosta valoon’ yhteensä lähes 200
erilaista  sanaa  ja  nimeä,  joilla  on  tarkoitettu  samaa  kuin  sanoilla
hullu  tai  mielisairas.  Moniin  näistä  sanoista  liittyy  halventamisen
sävyn   lisäksi  vahva  aggressiivinen  lataus.  Tämä  vihan  sisältämä
alitajuinen  viha  mielisairaita  kohtaan  on  saanut  historiassa  monia
julmia piirteitä. Näitä ovat mm. 30-luvun Saksassa ja Suomessakin
toteutettu  ’Mentaalihygieeninen  kampanja’.  Saksassa
menttaalihygieenia  johti  mielisairaiden  joukko  murhaamiseen.
Suomessa  menttaalihygieenia  sai  muodokseen  mm.
pakkosterilisaatio lainsäädännön.
Kalemaan mukaan perinteisestä suomalaisesta kirjallisuudesta löytyy
vilisemällä  mielisairasta  tarkoittavia  sanoja.   Niitä  ovat  mm.
seuraavat:  aasi,  avuton,  hassahtava,  hassu,  heikkojärkinen,
hessahtava,  hidas,  houkka,  houna,  hourupää,  hullunkurinen,
hupeli,  hupeltaja,  hupsu,  hupsunkopsahtava,  häyrypää,  hölmö,
höntti,  höpsö,  hörmönen,  höynä,  höynäytettävä,  höyrypää,,
Jumalan  hullu,  jurko,  jälkeenjäänyt,  (luojalta  jälkeen  jäänyt),
järjenköyhä,  järjetön,  kaheli,  kahjo,  kako,  kaistapää,  konu,
kummallinen,  kusipää,  köyhä,  luojalta  saanut,  löylynlyömä,
löysäpäinen,  mielenköyhä,  mieletön,  mielipuoli,  narrattava,
narutettava, omalaatuinen, omituinen, onnellinen (siis mieleltään
tärhähtäneen merkityksessä), pimeä (olla vintti pimeänä), pipi pää,
pirstomielinen,  pähkähullu,  päätön,  pöhkö,  pöljä,  pöpi,  posilo,
pössöö,  tyhmä,  tylsä,  tylsämielinen,  typerys,  typerä,  tärähtänyt,
uuno,  uuno-eemeli,  viisashullu,  vähäjärkinen,  vähämielinen,
älytön, ääliö, ylenannettu, yliviisas.
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Nykyslangi  on  vähintään  yhtä  rikas  kuin  perinteinen  suomalainen
kirjallisuus. Lähes jokainen seuraavista sanoista sisältää enemmän tai
vähemmän  aggressiivisen   arvovärityksen:  aivo,  aivokääpiö,
aivoton, antero, bimbo, ceepee, ceeppari, crazy, debiili, dingdong,
dille, doingdoing, dorka, einari, eino, hidas, huuhaa, huuko, hämy,
hönö, imbesilli,  idis, ilpo, infanttiili,  inva, invis, jauhopää, kaali,
kaheli, kahelo, kahju, kahjo, kaista, kaistapää, kajahtanut, kako,
kakslavanen,  kehari,  keuhko,  kevari,  kipsi,  korni,  kreisi,  kyrpä,
kyylä,  lahopää,  latvaroso,  limapää,  limis,  luumu,  luupää,  läski,
läskipää,  lättäjalka,(käytetään  myös  poliisista),  löysä,  moka,
mulkku,  mulkvisti,  munapää,  mälli,  mälsä,  mälvä,  mäntti,
mänttipää, nuija, pahkapää, pahviaivo, palikka, paska, paska-aivo,
paskapää,  paukapää,  paukkupää,  pimeä,  pipi,  pullopersesika,
pulunnussija,  punapersepaviaani,  pälli,  pölypallo,  rokko,  rotta,
runkku,  saviaivo,  sekopoltsi,  sekopää,  sika  (sikaenergia
tarkoittanee,  että  jossakin  tai  jollakin  on  mieletön  määrä
energiaa), siloaivo, simppeli, skitso, taavi, tahvo, tajuton, taliaivo,
taneli,  tauhka,  tauhko,  taukki,  tauno,  torvi,  tymä,  tylsä,  töppö,
törppö, törttö, töyssy, töö, tööt, töötti, tööt-tööt, urpo, vajaa, vamma,
viljo, visva, väinö, älykääpiö, älyvapaa, älyvälkky, änkyrä.



Professori Yrjö Alanen: Alemmuuden tunteet keskeinen ongelma

Suomessa ovat eteenkin professori Raimo Salokankaan johtamat,
psykiatrisesta  sairaalasta  kotiutettujen  pitkäaikaispotilaiden
selviämiseen  liittyvät  seurantatutkimukset  osoittaneet,  että
yksinäisyys  ja  oman  sairastumisen  herättämät  voimakkaat
sosiaaliset  alemmuudentunteet  muodostavat   näiden henkilöiden
keskeisen  ongelman  Toiminta  omissa  yhdistyksissä  ja  siihen
liittyvät  sosiaaliset  kontaktit  ovat  tarjonneet  näille  ongelmille
tärkeän vastalääkkeen, joka on edelleen voimistunut ja jäsentynyt
psykonomiliikkeen  syntymisen  kautta.  (Professori  Yrjö  Alanen,
Lausunto Suomen psykonomiopiston tuki ry:n toiminnan edelleen
kehittämiseksi 10.6. 2003)

Mielisairas käsitteenä on arvoarvostelma

Mielisairas  käsitteenä  on  arvoarvostelma.  Sanana  se  on  itsessään
loukkaava. Se on voimakas häpeää ja pilkkaa sisältävä sana, jonka
liittäminen jonkun ihmisen persoonaan loukkaa perustavalla tavalla
tämän  ihmisyyttä.  Mielisairaus  on  lainsäädännössäkin  eräs  niistä
kriteereistä,  joilla  yksilön  vapautta  ja  ihmisoikeuksia  voidaan
oleellisesti rajoittaa. Mielisairaalahoidossa mielenterveyskuntoutujan
itsemääräämisoikeutta  voidaan  rajoittaa;  kieltämällä
liikkumisvapaus,  sulkemalla  mielenterveyskuntoutuja  suljettujen
ovien  taakse,  eristyshuoneeseen,  käyttämällä  lepositeitä,  hänet
voidaan pakkolääkitä, häneltä voidaan kieltää yhteydenpito sairaalan
ulkopuolelle,  hänen  kirjeensä  voidaan  avata.  Moni  kokee
pakkohoidon  rangaistuksena.  Kokemukset  pakkohoidosta  ja
itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta aiheuttavat hoitokielteisyyttä.
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Mielisairaan leima aiheuttaa torjuntaa ja 
mielenterveyden järkkymisen 

Kyseenalaistamalla  ihmisen  psyykkinen  terveys  aiheutetaan
torjuntaa,  jonka  kokeminen  aiheuttaa  psyykkisen  tasapainon
järkkymisen.  Mielisairaan  leima  on  kokonaisvaltainen  alitajuinen
leima, joka merkitsee leimatun sulkemisen yhteisönsä ulkopuolelle ja
aggressiivissävyisen  torjunnan  noidan  kehän.  Leimattu  ihminen
joutuu läheistensä epäilyjen ja  torjunnan kohteeksi.  Häntä  ei  enää
kuunnella  täysivaltaisena  ihmisenä.  Hänestä  tulee  ”harhojensa
vallassa  oleva,  järjetön  olento,  johon  ei  saada  yhteyttä”.  Häneen
liitetään  kielteisiä  ja  vihamielisiä  ennakkoluuloja,  hänen  epäillään
tekevän toisille  ja  itselleen  väkivaltaa  ja  levittävän  ympäristöönsä
järjetöntä sekasotkua ja epäjärjestystä. Tällaiset asenteet tulevat ilmi
herkän  mielentilan  vallassa  olevalle  mielenterveyskuntoutujalle  ja
rikkovat hänen psyykkisen tasapainonsa.  Mielenterveyskuntoutujan
ympäristö reagoi… Ambulanssi kyyti suljetulle osastolle tilataan ja
pakkohoito, pakkolääkityksineen voi alkaa.



Mielisairaiden hoidon historia on julmuuden historiaa.

Mielisairaiden hoidon historia on julmuuden historiaa. Se on täynnä
kuvottavia skandaaleja, kuten Saksassa aloitettu mentaalihygieeninen
kampanja,  joka  johti  joukkomurhiin  ja  kaasukammioihin  tai
Talidomiini lääkkeen antaminen rauhoittavana lääkkeenä odottaville
äideille,  joiden  lapset  syntyivät  Talidomiinin  vaikutuksesta
epämuodostuneina.  Kansanedustaja  Ilkka  Taipale  on  rohkeasti
ottanut tulevaisuuteen ulottuvan vision, jonka mukaan mahdollisesti
joidenkin  vuosikymmenien  kuluttua  ajattelemme  nykyisistä
neuroleptilääkkeistä  samaa  kuin  ajattelemme  nykyisin
lobotomialeikkauksista ja insuliinishokeista. Jo pienannosneuroleptit
lamaavat hermopäätteiden serotoniini- ja dopamiinireseptoreista 70-
80  prosenttia.  Serotoniini  ja  dopamiini  ovat  keskushermoston
tärkeimpiä välittäjäaineita. Serotoniini- ja dopamiinivälittäjäaineiden
normaali  taso  hermostossa  on  välttämätön  mm.  mielihyvän
kokemisen  kannalta.  Neuroleptien  aivoja  lamaava  vaikutus  on  se
hinta,  jonka  neuroleptilääkitystä  käyttävä  mielenterveyskuntoutuja
maksaa. On perusteltua puhua neuroleptien masennusta aiheuttavasta
vaikutuksesta.
 Monet  psykoanalyytikot  ovatkin  kirjoissaan  todenneet  että
neuroleptit ovat suorastaan kuntoutumisen ja psykoterapian esteenä.
Kansainvälisen  mielenterveyskuntoutuja-  liikkeen  johtohahmoihin
kuuluva  Peter  Lehmanin  johdolla  Saksassa  on  aloitettu
neuroleptilääkitysvieroitukseen keskittyvä kuntoutukeskus. 
Tämän kirjan sivuilla käytetyt historialliset kuvat mielisairaanhoidon
historiasta  ovat  peräisin  Peter  Lehmanin  kirjasta:  ’Der  Chemische
Knepel: Warum Psychiater Neuroleptika Verabreichen’. 
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Menttaalihygienia: Joukkomurha Saksassa 

Kansallis-sosialistisessa Natsi-Saksassa aloitettiin 1930-luvun alussa
mentaalihygienia kampanja, jonka tarkoituksena oli puhdistaa Saksa
ihmisistä  joiden  elämä  arvioitiin  merkityksettömäksi.  Näitä
merkityksettömiä ja mentaalisesti  epäpuhtaita olivat mielisairaat ja
kehitysvammaiset.  Aktiivisella  eutanasialla  oli  mahdollista  päästä
eroon  näistä  epäpuhtaista  yksilöistä.  Mentaalihygienian  käsite  on
sukulaiskäsite  rotuhygienian  käsitteelle,  joka  luotiin  rodullisen
puhtauden  vaalimiseksi.  Mentaalihygienia-  kampanja  ja  aktiivinen
eutanasia  edelsi  rotupuhtauden  kampanjan  käytännön  toteutusta,
juutalaisten,  mustalaisten  jne.  joukkomittaista  murhaamista
kaasukammioissa ja muilla menetelmillä. 
Jude-leima  kansallissosialistisessa  Saksassa  oli  monin  tavoin
samankaltainen  kuin  mielisairaan  leima  nykyisin.  Kuten  jude-
leimalla  pyritään  mielisairaan  leimalla  purkamaan  yksilön
täysivaltaisuus ja ihmisarvo yhteiskunnassa. Jude-leimalla poistettiin
kansalaisoikeudet  juutalaisilta.  Mielisairaan  leimalla  pyritään
samaan.  Mielisairaan leimalla  poistetaan yksilöltä  suuri  osa hänen
itsemääräämisoikeudestaan. Häneen voidaan kohdistaa pakkotoimia,
liikkumisvapauden  rajoituksia,  fyysinen  koskemattomuus  voidaan
poistaa ja häneen voidaan kohdistaa eristämistoimia ja pakkohoitoa,
pakkolääkistystä jne. Mielisairaan leima on nykypäivän jude-leima.



Psykonominen  khatarssis  –  vapautuminen
syyllisyydestä ja häpeäntunteista.

Mielenterveysongelmiin  kohdistuvat  kielteiset  asenteet  ja  niistä
syntyvät  häpeän  tunteet  aiheuttavat  syyllisyyttä.  Psykonominen
khatarssis  on  vapautumista  syyllisyydestä  ja  häpeän  tunteista.
Psykonomia  aate  kohdistaa  mielenkiintonsa  kuntoutumista
haittaavan  häpeäesteen  poistamiseen.  Psykonomia  vaatii  täyttä
oikeutta  mielenterveysongelmiin  ja  mielensairauksiin.
Mielensairauksien on päästävä tasa-arvoiseen asemaan asennetasolla
somaattisiin sairauksiin nähden. Ilman kielteisiä asenteita ja häpeää
mielenterveyskuntoutujan on kuten sydän- tai keuhkosairautta poteva
saatava  myötätuntoa  toisilta  sairautensa  vuoksi.  Jotta  tämä
myönteinen asennemuutos  tapahtuisi  mielenterveyskuntoutujien  on
saatava oikeus itse puhua mielenterveysongelmistaan ilman hylätyksi
tulemisen  pelkoa.  Oman  elämänkokemuksen  jäsentäminen
psykonomian  opintokerhossa  on  psykonomiopiston  tarjoama
häpeätyöskentymenetelmä.  Siinä  keskeistä  on  oman
elämänkokemuksen  jäsentäminen,  etäisyyden  ottaminen  monesti
vaikeisiin tunnekokemuksiin, oman elämäntilanteen hahmottaminen
vertaisryhmässä ja omasta elämänkokemuksesta  ja elämäntilanteesta
kertomisen  harjoittelu.  Nämä  työskentelytavat  mahdollistavat
itsetuntemuksen  kasvun  ja  realistisen  minäkuvan  hahmottumisen.
Tämän  myötä  häpeän  ja  syyllisyyden  tunteet  voivat  vähetä  ja
helpottua.  

Heikkous vahvuudeksi – hullun kirjoista psykonomiksi

Psykonomian omaksuminen on uskallusta olla psyykkisesti kärsivä
ihminen. Se on uskallusta olla mielenterveyskuntoutuja ja uskallusta
antaa  arvo  mielenterveyskuntoutujan    elämänkokemuksille.
Psykonomian  avulla  mielenterveyden  ongelmien  ja  häiriöiden
aiheuttama heikkous voi muuttua vahvuudeksi. Se mikä aikaisemmin
aiheutti  häpeän tunteita  ja  painetta  eristäytyä  muista  ihmisistä  voi
psykonomian avulla muuttua vahvuudeksi vertaistukitoiminnassa ja
mielenterveysyhdistystyössä.
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Psykonomia  herättää  kysymyksen  voisiko  heikkous  muuttua
vahvuudeksi?  Voisiko  ’vahvuus’,  mielenterveysongelmien
kieltäminen ja  hoitokielteisyys olla todellisuudessa heikkoutta? Jos
halveksii ja kieltää oman heikkoutensa halveksiiko samalla toisten
heikkoutta?  Jos  ei  myönnä  omaa  heikkouttaan  voiko  silloin  olla
läsnä itsensä kanssa? Jos ei ole läsnä itselleen voiko silloin olla läsnä
toiselle  ja  voiko silloin  kohdata  toista?  Voisiko  heikkous muuttua
vahvuudeksi  vertaistukitoiminnassa?  Voiko  oman  heikkoutensa
tiedostava  ymmärtää  ja  tulla  lähelle  toista  joka  kipuilee  oman
heikkoutensa kanssa? 
Voisiko vaikenemisen ja asenteellisuuden leimaama suhtautuminen
mielenterveysongelmiin olla heikkoutta kulttuurissamme? 
Olisiko mielenterveyskuntoutujien on itse omalla äänellään saatava
puhua  tiedotusvälineissä  ja  oppilaitoksissa  siitä,  mitä
mielenterveysongelmat  ovat  omakohtaisesti  koettuina?
Psykonomiopisto  kouluttaa  mielenterveysalan
kokemusasiantuntijoita  tähän  tehtävään.  Psykonomiopisto  tarjoaa
itsetuntemuksen  jäsentämistä  psykonomian  opintoryhmässä,
mielenterveysyhdistysten  vertaistukeen  perustuvaa  toimintaa  ja
mielenterveysalan kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa tukea.



Oikeus  kokea  toisin  –  oikeus  mielenterveyden
ongelmiin

Psykonomia  vaatii  oikeutta  mielenterveysongelmiin  ja
mielensairauksiin.  Ilman  kielteisiä  asenteita  ja  häpeän  tunnetta
mielenterveyskuntoutujilla  on  oltava  täysi  ja  samanlainen  oikeus
sairauteensa kuin somaattistakin sairautta potevalla.
Oikeus  kokea  maailma  toisin  kuin  kulutusyhteiskunnan
nautinnonhakuinen  ja  hymyileviä  onnellisia  kasvoja  toistava
konsensusilmapiiri  vaatii,  on osa psykonomiaa.  Psykonomia vaatii
oikeutta  kokea  maailma  joskus  ahdistavana,  pelottavana,
epätoivoisena  paikkana,  masentavan  synkkänä  ja   psykoottisena
kaaoksenakin. Psykonomia vaatii oikeutta kuulla ääniä, joita toiset
eivät kuule; oikeutta haistaa tuoksuja, joita toiset  eivät aisti; nähdä
visioita, joita toiset eivät näe; oikeutta käsittää sanat eri tavoin kuin
enemmistö; kokea ilmapiiri eri tavoin kuin muut. Psykonomia vaatii
kokemistavan  vapautta.  Meillä  on  mielipiteen  vapaus  ja
julkaisuvapaus, mutta kokemistapojen tasa-arvosta olemme kaukana.
Psykonomia  vaatii   mielenterveyskuntoutujille  oikeutta   kokea
maailma  eri  tavalla  kuin  konsensuskulttuuri  vaatii.  Oikeus  olla
masentunut,  oikeus  olla  ahdistunut,  oikeus  olla  peloissaan,  oikeus
kuulla ääniä joita toiset eivät kuule, oikeus olla levoton, oikeus olla
sisäisen  avaruutensa  tutkimusmatkalla,  ovat
mielenterveyskuntoutujan ihmisoikeuksia, joita häneltä ei saa kieltää.

Psykoanalyysi ja psykonomia 

Psykoanalyysin  ihmiskuvassa  alitajunnan  olemassaololle  ja
toiminnalle annetaan suuri  merkitys.  Sigmund Freudin keksinnöistä
vain seksuaalinen vapautuminen on toteutunut kulttuurissamme. Sen
sijaan  alitajunnan  ja  varhaislapsuuden  merkitystä  kulttuurimme  ei
vielä  ole  oivaltanut.  Tämän  on  aiheuttanut  syyllisyyden   ja  pelon
tunteet jotka olisi kohdattava jos varhaislapsuuden ja alitajunnan suuri
merkitys  myönnettäisiin.  Mielenterveyskuntoutuja,  jolla  yliminän
rakenteissa  on  heikkouksia  ja  se  on  toimimaton  on  suoraan
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yhteydessä alitajuntaansa. Vailla ehyen yliminän torjuntamekanismeja
hän on yhteydessä alitajuisiin viesteihin itsestään ja ympäristöstään.
Tämä  mielenterveyskuntoutujien  herkkyys  ja  erityinen  kyky  olla
yhteydessä  alitajuisiin  mielteisiinsä  ja  ympäristön  alitajuisiin
viesteihin herättää muissa torjuntaa. Muut joutuvat kohtaamaan sen
tosiasian,  että  heidänkin  tajuntansa  takana  on  heidän  sisäinen
elämysmaailmansa  ja alitajuntansa.  Jotta  tietoisuus tästä ei  pääsisi
tietoiseen  tajuntaan  mielenterveyskuntoutujia  vältellään  tai  heidän
puheensa ja viestintänsä nonsenleerataan, tehdään merkityksettömäksi
jollakin keinoin,  kuten esimerkiksi mielisairaan tai  hullun leimalla.
Mielenterveyskuntoutuja kertoo sisäisen todellisuuden olemassaolosta
ja samalla hän herättää kysymyksen ja myös pelon siitä, että jokaisen
olisi kohdattava sisäinen maailmansa.



Psykoterapiaa koskeva mystifioinnin purkaminen

Psykonomia  purkaa  mystifikaatiota,  joka  koskee  psykoterapeuttista
työtä.  Psykoterapeuttisen  työn  merkitys  kuntoutumisessa  hämärtyy
usein  niin,  että  siihen  kohdistetaan  kohtuuttomia  odotuksia.
Psykoterapeuteilta odotettaan kykyä parantaa mielenterveysongelmat
ilman kuntoutujan omaa panosta.   Odotetaan,  että olisi  terapeutteja
jotka  ratkaisisivat  kuntoutujan  ongelmat  tämän  puolesta.  Tämä  on
kuitenkin mahdotonta. Ei ole olemassa ihmemiehiä ja –naisia jotka
voisivat  läpielää  kuntoutujan  puolesta  tämän  kriisit  ja  ongelmat.
Kuntoutujan  on  itse  oivallettava  omat  mahdollisuutensa  ratkaista
vaikeutensa.  Usein  tämä  tapahtuu  yhteistyössä  psykoterapeutin
kanssa, häneltä tukea saaden.

Tittelit maantasoisemmiksi, vertaisiksi; Ilkka Taipale:

Psykonomiopiston  nimi  on  mahtava,  siinä  on  vakavuutta  ja
huumoria,  joka  riisuu  eräitä  olemassaolevia  titteleitä
maantasoisemmaksi,  vertaiseksi.  (Ylilääkäri  Ilkka  Taipale,
Psykonomia 2/96)

Psykonomian  tavoitteena  on  mielenterveysalan  ammattilaisten  ja
mielenterveyskuntoutujien  vastakkainasettelun  ja  ristiriidan
vähentäminen.  Psykonomian  avulla  mielenterveyskuntoutujien  on
mahdollista   löytää  hoitoyhteistyön  ja  kumppanuuden  malli
hoitokielteisyyden  sijalle.  Psykonomian  avulla
mielenterveyskuntoutujat  voivat  omaksua  yhteistyön  ja
kumppanuuden  psykoterapeuttista  työtä  tekevien  kanssa.
Psykonomian  omaksuminen  vähentää  mielenterveysalan
ammattilaisten ja mielenterveyskuntoutujien vastakkain asettelua. Se
mahdollistaa kuntoutujien ja ammattilaisten lähentymisen.

Psykoterapeuttisen  työn  mystifiointiin  liittyy  myös  suhteettomia
odotuksia  siitä,  että  mielenterveysongelmiin  olisi  löydettävissä
nopeita ja helppoja ratkaisuja. Asenteet psykiatriseen kuntoutukseen
nähden  vaihtelevat  monta  kertaa  katteettomasta  optimista  lähes
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täydelliseen  nihilismiin.  (Achte´-  Alanen  -  Tienari;  Psykiatria  2
s.355).  Toisaalta  psykoterapeuteilta  odotetaan,  että  he  kykenisivät
lyhyessä  ajassa  korjaamaan  vakaviakin  mielenterveysongelmia,
toisaalta  mitään  kuntoutumisen  odotuksia  ei  ole.
Mielenterveysongelmille on usein kuitenkin tyypillistä, että ne ovat
usein pitkäaikaisia ja niillä on taipumus uusiintua. Siksi realistisempi
käsitys  mielenterveysongelmiin  lähtee  oireiden  hallinnan
näkökulmasta.  Kuntoutuminen  on  mahdollista  kaikille  kunhan
katteettomista  odotuksista  niin  ylioptimistista  tai  täydellisen
kielteisistä odotuksista luovutaan. 

Itsehoidon  ja  psykonomian  avulla  hoitoyhteistyötä  ja  kasvua
oman  itsensä terapeutiksi!



Suvaitsevaisuus koskemaan myös kokemistapaa

Psykonomia  vaatii  suvaitsevaisuutta  kokemistapaan.  Psykonomia
vaatii  oikeutta  alitajunnan  nostamista  tietoisuutteen  ja
mielenterveyskuntoutujien  oikeutta  kertoa  sisäisen  maailmansa
tapahtumista.  Psykonomia  vaatii  oikeutta  sisäisen  maailman
olemassaololle  ja  alitajunnan  olemassaolon  tunnustamista.  Tässä
suhteessa psykonomian tavoite on sama kuin psykoanalyysilläkin. 
Jos  me  kaikki  voisimme  tuoda  vapaasti  alitajunnastamme  sisäisiä
kokemuksiamme  tietoisuuteemme  voisimme  vapautua   monista
ennakko-  luuloistamme,  olisimme  herkempiä  ja  luovempia
elämässämme.  Myöntämällä  alitajunnan  ja  sisäisen  maailman
olemassa  olon  voisimme  myös  oppia  kunnioittamaan
mielenterveyskuntoutujia  jotka  viestivät  sisäisen  maailmansa
tapahtumista.  Meidän  ei  enää  tarvitsisi  torjua  näitä  viestejä  vaan
voisimme rikastuttaa tietoista minäämme niiden kautta. 

Oman erityislaatuisen ja herkän kokemistavan 
hyväksymisen myötä on mahdollista lisätä omaa 
itsehallintaansa.

Mielenterveyskuntoutujan  kokemistapaan  liittyy  erityislaatuinen
herkkyys.  Rauhallisin  mielin,  kiihtymättä  tai  paniikkiin  joutumatta
voi  kuitenkin  ajatella  ja  kokea  asioita,  jotka  poikkeavat
tavanomaisesta ja joita muut eivät koe. Psykonomia on avain tähän.
Erilainen  tapa  tiedostaa  ja  kokea  maailma  on  hyväksyttävää  ja
arvokasta.  Suvaitsevaisuus  ja  erilaisuuden  hyväksyminen  koskee
myös  ajattelu-  ja  kokemistapaa.  Tämä  hyväksyvä  suhtautuminen
erilaiseen  kokemistapaan  mahdollistaa  hoitomyönteisyyden  ja
kielteisten asenteiden vähenemisen. Se mahdollistaa itsetuntemuksen
kehittymisen. 
Jos  psyykkisesti  järkkynyttä  ihmistä  autetaan  hyväksymään  oma
erilaisuutensa,  oma  erityislaatuinen  kokemistapansa,  oma
poikkeuksellinen herkkyytensä,  hänen on mahdollista  tulla  toimeen
erityisen  kokemistapansa  kanssa.  Hollantilaisen  professori  Marius
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Rommen  johdolla  on  tehty  uraauurtavaa  tutkimustyötä  äänien
kuulemisesta.  Hänen tutkimuksissaan on selvinnyt  mm.  se,  että  ne
ääniä  kuulevat  skitsofreniaa  sairastavat,  jotka  hyväksyvät  äänien
kuulemisen,  tulevat  sairautensa kanssa paremmin toimeen kuin ne,
jotka noudattavat vanhanaikaisen psykiatrian mallia kieltää ja torjua
äänien kuulemista.
Psykonomian  opintokerhon  sisältönä  on  jäsentää  omaa  kokemusta
mielenterveyden  ongelmista,  tulla  niiden  kanssa  sinuiksi  ja  oppia
tuntemaan omaa itseään paremmin, rohkaistua kertomaan näistä usein
vaikeilta  tuntuvista  ja  kipeistä  kokemuksista  muille  ja  näin
kääntämään  oma  psyykkinen  kärsimys  ja  heikkous  itse  asiassa
myönteiseksi  voimaksi,  sanomaksi  joka  auttaa  ja  helpottaa  toisia
kuntoutujia.



Psykonomia antaa elämänkokemukselle arvon

Psykonomia  herättää  keskustelun  elämänkokemuksen  arvosta.
Länsimaisen  kulttuurin  kehitys  on  Suomessakin  johtanut
elämänkokemukselle  annettavan  arvon  heikkenemiseen.  Tästä
esimerkkinä  on  mm.  suhtautuminen  vanhuksiin  ja  työelämässä
tapahtuneet muutokset, jotka ovat johtaneet mm. ikäsyrjintään. 
Psykonomia  antaa  arvon  mielenterveyskuntoutujan
elämänkokemuksille.  Ne  ovat  se  pohja  ja  perusta  jolle
mielenterveyskuntoutuja voi rakentaa elämänsä. Psyykkisen kriisin ja
kärsimyksen  elämänvaiheet  eivät  psykonomian  kannalta  ole
vähäarvoisia tapahtumia, joista on vaiettava ja joista olisi tunnettava
syyllisyyttä ja häpeää. Psykonomia korottaa  psyykkisen kärsimyksen
ja psyykkiset kriisit arvokkaiksi. 

Keskustelukysymyksiä psykonomian opintokerholle 
psykonomian perusajatuksista:

Mikä merkitys mielenterveyskuntoutujien omalla aatteella, 
psykonomialla voi olla mielenterveysyhdistystoiminalle? Onko sillä 
motivoivaa merkitystä? Tuoko se esiin sen joka on mielle 
mielenterveysyhdistys- aktiiveille tärkeää?

Voiko opiskelulla olla kuntouttava merkitys? Mitä mielestäsi 
kannattaisi opiskella? Mitkä kirjat mielestäsi ovat hyödyllisiä ja 
lukemisen arvoisia?

Onko mielestäsi tärkeää arvostaa omaa työtään kuntoutumisessa – 
kannattaako arvostaa omaa panosta hoidossa?

Miten määrittelisit vertaistuen lyhyesti? Sano parilla lauseella mitä 
vertaistuki on?

Sano lyhyesti mitä itsehoito on?
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Sano lyhyesti mitä kokemusasiantuntijuus on?

Kuinka tärkeänä pidät tarvetta päästä eroon mielisairaan leimasta ja 
siihen liittyvästä häpeän tunteesta?

Voiko häpeän tunteesta päästä eroon puhumalla esim. psykonomian 
opintokerhoryhmässä kuntoutumisestaan? Mitä muita keinoja keksit 
mielisairaan leiman vähentämiseksi?

Voiko mielestäsi häpeän tunne ja mielisairaanleima aiheuttaa 
hoitokielteisyyttä. Mitä hoitokielteisyys voi aiheuttaa, miten se 
ilmenee.

Voiko psykonomian ja itsehoitoideologialla löytää hoitoyhteistyön 
linjan ammattiauttajin? Mikä merkitys yhteistyöasenteella 
mielenterveystyön ammattilaisiin on kuntoutumiselle?

             



Luku II: Itsehoitoideologia

Psykonomian  toinen  ideologinen  peruspilari  on  itsehoitoideologia.
Sen  keskeinen  ajatus  on  korostaa  mielenterveyskuntoutujan  omaa
panosta  ylläpitää  ja  hoitaa  omaa  terveyttään.  Itsehoidon  välineitä,
kirjallisuutta  ja  toimintatapoja  on  suuri  määrä.  Itseasiassa  moniin
psykoterapia  suuntauksiin  sisältyy  myös  itsehoidon suuri  merkitys.
Psykoterapiassakin  mielenterveyskuntoutuja  itse  elää  lävitse
psyykkisen  kriisinsä,  kehittää  psykoterapeutin  tukemana  itselleen
uusia  ajatustottumuksia,  uusia  asenteita  ja  uusia  ratkaisuja
ongelmiinsa.  Omaa mielenterveyttään voi hoitaa monin eri keinoin;
ruokavaliolla,  liikunnalla,  harrastamalla  musiikkia,  taidetta,
kirjallisuutta  ja  kulttuuria,  rentoutusharjoi-  tuksilla,  joogalla,
itsehypnoosilla,  positiivisella  ajattelulla,  ihmissuhteilla  ja
vertaistuella. Oman mielenterveytensä hoitoon on mahdollista saada
monia  apukeinoja  mielenterveysalan  kirjallisuudesta,  monista
erilaisista  mielenterveysalan  kursseista  kuten  MTKL:n
kuntoutuskursseista,  oma-apuryhmistä,  mielenterveysalan
koulutustapahtumista  ja  tietenkin  mielenterveysalan  ammattilaisilta,
psykologeilta,  psykiatreilta  ja  mielenterveyshoitajilta.  Myös
vertaisiltaan,  muilta  mielenterveyskuntoutujilta  ja
mielenterveysyhdistyksistä  voi  saada  monia  tärkeitä  omaa  itseään
tukevia ajatuksia, neuvoja ja tietoja.

35



Itsehoitoideologian sloganit:

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Jokainen on  paras itse muuttamaan ajatuksiaan.

Jokainen elää itse kriisinsä lävitse.

Oma apu paras apu.

Jokainen on paras itse tekemään valintansa ja päätöksensä.

Itsehoitoideologian avulla irti mielisairaan stigmasta ja häpeästä.

Itsehoitoideologialla eroon hoitokielteisyydestä.

Itsehoitoideologialla hoitoyhteistyötä ja psykoterapiasuhteen 
syventymiseen ja sen tuloksellisuuden paranemiseen.
Itsehoitokirjallisuuden lukemisella itsetuntemusta ja välineitä 
kuntoutumiseen. 
Itsehoitoon tarjoutuvia apukeinoja on sadoittain, aina luonnossa 
liikkumisesta itsehypnoosiin ja jogaan sakka. Itsensä hoitamiseen 
tarjoutuu monia mahdollisuuksia. Ei ole vain yhtä tapaa hoitaa 
itseään. Niitä on sadoittain mistä valita itselleen sopivimmat.



Itsehoitoideologian neljä I:tä

1. Itsearvostus
2. Itsetuntemus
3. Itsehallinta – oireiden hallinta
4. Itsetoteutus

Itsearvostus 

Itsehoitoajattelun  lähtökohta  on  itsearvostuksen  kehittäminen  ja
palautuminen.  Mielenterveysongelmat  aiheuttavat  usein
itsearvostuksen  heikkenemisen.  Psykonomian  tavoitteena  on  auttaa
mielenterveyskuntoutujaa  rakentamaan  itselleen  myönteinen
minäkuva  ja  realistinen  itsearvostus.  Todenmukaiseen  minäkuvaan
mielenterveyskuntoutujalla  kuuluu  salliva  ja  hyväksyvä
suhtautuminen  mielenterveysongelmiin  ja  hoitomyönteinen  asenne.
Psykonomia  antaa  mielenterveyskuntoutujalle  oikeuden  olla  sairas;
saat  olla  masentunut,  saat  kärsiä  paniikkihäiriöistä,  saat  kärsiä
mielialan rajusta aaltoillusta, saat kuulla ääniä joita toiset eivät koe ja
silti olet täysin hyväksytyksi tuleva ihminen sellaisena kun olet.  Et
kuitenkaan ole sairautesi. Kukaan kuumeessa oleva ei kutsu itseään
kuumeeksi.  Psykonomi  ei  kutsu  itseäsi  depressioksi  tai  maanis-
depressiviseksi  tai  psykoottiseksi.  Psykonomisen  arvomaailman
omaava mielenterveyskuntoutuja hyväksyy oman sairautensa mutta ei
leimadu potilaaksi.  Hän on paljon muutakin  kuin  vain  sairautensa.
Ilman mielisairaan  leimaa ja  ilman potilaan  roolia,  psykonomi voi
kokea itsensä siinä roolissa, jossa hän haluaa elää; omana itsenään..
Psykonomia on mielenterveysaate, jonka omaksuminen mahdollistaa
mielenterveysongelmiin  kohdistuvan  kielteisyyden  ja  häpeän
poistamisen.  Se  mahdollistaa  hyväksyvän  ja  myönteisen  asenteen
kuntoutumiseen.  Se  mahdollistaa  mielenterveysongelmista
aiheutuvan  omakohtaisen  kokemuksen  jäsentymisen  ja  muutoksen
kohti kuntoutumista.
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Itsetuntemuksen kehittymisen avulla oman elämän 
asiantuntijaksi . 

Mielenterveysongelmaan  pätee  sisäisen  todellisuuden  sääntö.  Sen
mukaan  vain  kokija  itse  tietää  mitä  hänen  kokemuksensa  hänelle
merkitsee,  millainen  tunnesisältö  sillä  on  ja  minkä  tulkinnan  hän
kokemukselleen  antaa.  Mielenterveyskuntoutuja  itse  on  paras
kokemuksiensa ymmärtäjä  ja selittäjä.  Sisäisen todellisuuden sääntö
pätee myös kuntoutumiseen.
Mielenterveyskuntoutuja elää kriisinsä ja tuskansa lävitse, hän  keksii
vaikeuksien  kautta  uusia  ratkaisuja  elämäänsä,  kehittää  uusia
ajattelutapoja  ja  uudenlaisia  asenteita  selvitäkseen  kovan  maailman
kovenevista  vaatimuksista.  Hän  on  oman  elämänsä  paras
asiantuntija, sillä kukaan muu ei tunne hänen kokemusmaailmaansa
ja  elämänhistoriaansa  yhtä  hyvin  kuin  hän  itse.  Hän  on  myös  itse
paras  tekemään  elämäänsä  koskevat  valinnat  ja  päätökset.
Mielenterveyskuntoutuja  on  myös  itse  tärkein  mielenterveytensä
ylläpitäjä.  Hänen  työnsä  mielenterveytensä  hyväksi  on  hänelle
itselleen  korvaamattoman  arvokasta.   Siksi  se  ansaitsee  oman
käsitteensä  psykonomian.  Käyttämällä  psykonomian  käsitettä
mielenterveyskuntoutujien  kamppailusta  oman  terveytensä  hyväksi
osoitamme kunnioittavamme häntä ja hänen työtään.  

Mielenterveyskuntoutuja on oman elämänsä paras asiantuntija ja 
paras päättämään elämänsä valinnoista!

Psykonomisessa  itsehoitoajattelussa  itsetuntemuksen  lisääminen  ja
kehittyminen  on  keskeinen  tavoite.  Tähän  tavoitteeseen  pyritään
psykonomian  opintoryhmässä,  jonka  ohjelma  koostuu
mielenterveyskuntoutujan  oman  elämänkokemuksen  jäsentämisestä.
Opintoryhmässä  harjoitellaan  kertomaan omasta  kokemuksesta  mitä
on  elää  mielenterveyskuntoutujana.  Psykonomian  opintokerho  on
vertaisryhmä jossa vastavuoroisen ajatuksen vaihdon kautta toteutuu
elämänkokemuksen jakaminen ja toisten kokemuksista oppiminen.



Itsehallinta – oireiden hallinta

Itsearvostuksesta ja itsehavainnoista on  mahdollista alkaa rakentaa
keinoja ja  menetelmiä  joiden  avulla kykenee hallitsemaan  itseään
paremmin erilaisissa elämäntilanteissa. Itsehallinnan  rakentamisessa
on  tärkeä  havaita,  että  kaikki  tunteemme  tulevat  omasta
ajattelustamme. Ensin ajattelemme jotakin, sitten  tunnemme  jotakin
tästä  asiasta  ja   lopulta   toimimme  jollakin tavalla.  Näin ajattelu,
tunteet ja toiminta muodostavat eräänlaisen kehän tai prosessin. Usein
meillä voi olla  ajattelu tapoja jotka toimivat lähes automaatin tavoin.
Näistä  automaattisista  ajattelutavoista  voi  meille  olla  paljonkin
haittaa. Niistä poisoppinen ja uusien ajattelutapojen kehittäminen voi
tuoda  ratkaisun  vaikeiltakin  näyttäviin  pulmiin.  On  melko  vaikeaa
ryhtyä  muuttamaan  ympäröivää  yhteiskuntaa  toisenlaiseksi.  On
vaikeaa muuttaa  esim. naapurin ajatuksia ja  asenteita. On vaikeaa
saada esim. vanhempien ja sukulaisten ajattelutapaan käänteentekevä
muutos. Sen sijaan paljon helpompaa  on muuttaa omia ajatuksiaan ja
oppia  ajattelemaan niin että kykenee  paremmin  tulemaan  toimeen
itsensä ja  muiden kanssa tai ympäröivän todellisuuden kanssa.

Oireiden hallinta: psykonomian kuva kuntoutumiseen 

Psykonomian  näkökulma  kuntoutumiseen  on  oireiden  hallinnan
näkökulma.  Sen  mukaan  oireiden  hallinnan  perusta  on  hyväksyvä
suhtautuminen  psyykkiseen  kärsimykseen.  Hyväksyvä  ja  salliva
suhtautuminen  omiin  psyykkisiin  oireisiin  mahdollistaa
hoitomyönteisen  yhteistyön  psykoterapeuttien  kanssa.  Se  antaa
mahdollisuuden  hyödyntää  kuntoutumisessa  mielenterveysalan
ammattilaisten  tukea  ongelmien  läpielämisessä.  Antamalla  itselleen
oikeuden masennukseen,  ahdistukseen,  jopa  psykoottiseen  maniaan
nämä  psyykkiset  oireet  on  helpompi  sietää  ja  niiden  kanssa  oppii
elämään niin,  etteivät ne rajoita ja estä toimimasta ja toteuttamasta
omia sosiaalisia ja henkisiä  tavotteita.  Oppimalla  oireiden hallintaa
psyykkinen kärsimys ei välttämättä vähennä tai poista toimintakykyä,
eikä varsinkaan riisu yksilön täsivaltaisuutta ja ihmisarvoa. Oireiden
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hallinnan  kautta  psyykkiset  oireet  lievittyvät  ja  niihin  kehittyy
hallintaa.  Näin  mielenterveyskuntoutuja  yhä  paremmin  oppii
hallitsemaan omaa elämäänsä yhä paremmin.

Psykonomian  kuva  kuntoutumiseen  ei  ole  täydellisen  terveyden
ihanne. Psykonomian kuva kuntoutumiseen muodostuu sallivasta ja
hyväksyvästä  suhtautumisesta  normaalista  poikkeavaan
kokemistapaan, itsetuntemuksen lisääntymisestä, oireiden hallinnasta
sekä  itsearvostuksen,  täysivaltaisuuden  ja  toimintakyvyn
säilyttämisestä.
Psyykkisistä  oireista,  masennuksesta,  ahdistuksesta,  äänien
kuulemisesta  jne.  huolimatta  elämä  voi  muodostua  rikkaaksi  ja
antoisaksi. Mielenterveyskuntoutuja voi oireistaan huolimatta toimia
siinä roolissa missä hän haluaa. Oireista huolimatta toimintakyky voi
säilyä.  Hän voi olla opiskelija,  työntekijä,  yhdistysaktiivi,  taiteilija,
runoilija jne.. Hän voi toteuttaa niitä unelmia ja tavoitteita,  joita hän
kokee  mielekkääksi  itselleen.  Samalla  kun mielenterveyskuntoutuja
oppii  tulemaan  toimeen  oireidensa  kanssa,  hän  voi  toteuttaa  omia
yksilöllisiä tarpeitaan, hän kuntoutuu ja hänen oireensa lievittyvät ja
siirtyvät taka-alalle.

Itsetoteutus

Itsetoteutus  syntyy   itsehallinnan   avulla.  Itseohjauksesta  syntyy
itseluottamus.  Kun   oppii  voittamaan  itsensä  -  oppii  tietoisesti
tekemään  valintoja   ja  päätöksiä  ja  toteuttamaan  ne  tästä  syntyy
itsearvostus.  Elämämme  laatu  on  sitä  parempi  mitä  suurempi
itseluottamus meillä on.

Itsehoitoideologiaa   on   mahdollista  toteuttaa  yksin,  ryhmässä  tai
esim.  terapeutin avustamana.   Itsehoidon käytäntö  sisältää  monia
menetelmiä  ja  apukeinoja joista on kirjoitettu  laajasti  psykologian
ja psykiatrian alan kirjallisuudessa. 



Keskustelukysymyksiä psykonomian opintokerholle 
itsehoitoideologiasta:

 Onko jokainen  oman elämänsä paras asiantuntija?

Onko jokainen   paras itse muuttamaan ajatuksiaan?

Elääkö jokainen itse kriisinsä lävitse?

Keskustelkaa teemasta: Oma apu paras apu.

Onko jokainen paras itse tekemään valintansa ja päätöksensä?

Voiko itsehoitoideologian avulla päästä irti mielisairaan stigmasta ja 
häpeästä?

Voiko itsehoitoideologialla päästä eroon hoitokielteisyydestä?

Voiko itsehoitoideologialla saada hoitoyhteistyötä ja mahdollistaa 
psykoterapiasuhteen syventymisen ja sen tuloksellisuuden 
paranemisen?

Voiko itsehoitokirjallisuuden lukemisella saada itsetuntemusta ja
 välineitä kuntoutumiseen? 

Itsehoitoon tarjoutuvia apukeinoja on sadoittain. Mainitse niistä 
muutamia?  

Mitkä ovat sinun itsehoitokeinojasi?
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Kokemuskoulutus - Mitä hyötyä on psykonomian 
opintokerhosta?

Psykonomiopisto  harjoittaa  kokemuskoulutusta.  Se  markkinoi
psykonomian  opintokerhotoimintaa  ja  psykonomiluentoja.
Psykonomian  opintokerho  rakentuu  mielenterveyskuntoutujan
elämänkokemuksen  jäsentämisestä  ja  elämänkokemuksesta
kertomisen harjoittelusta. Psykonomiluennot joita psykonomiaopisto
tarjoaa  sosiaali-  ja  terveydenhoito-oppilaitoksille  ja  muille  tahoille
ovat  kokemusasiantuntija-luentoja,  joissa  psykonomit  kertovat
omasta  kokemuksestaan.  Kokemuskoulutuksella  on  monia
myönteisiä, psykososiaalisesti kuntouttavia merkityksiä:

1. Kokemuksen erittelyn merkitys

1.1. Kokemuksen jäsentyminen
Vuosia  kestäneen  moniulotteisen,  koko  elämänpiiriä  kattavan
kokemuksen  jäsentäminen  selkeyttää  omakuvaa  ja  antaa  tiedollisia
valmiuksia ymmärtää oman elämänhistorian merkitystä.

1.2. Kokemuksen sanoiksi pukeminen.
Eletyn  elämän  ja  sisäisen  kokemuksen,  tunteiden  ja  mielikuvien
sanoiksi pukemisella on kuntouttava merkitys.

1.3. Tunnevaltaisista asioista puhuminen helpottaa.
Tunteilla ladatuista  kokemuksista puhuminen on sinänsä helpottavaa.

1.4. Vapaaksi syyllisyydestä ja häpeästä
Puhumalla  omasta  kuntoutumisesta  on  mahdollista  vapautua
mielenterveyden  häiriöön  liittyvästä  syyllisyyden  tunteesta  ja
häpeästä.

1.5. Etäisyyden ottaminen - aktiivinen ote ymmärtää itseään
Sanallisen  muodon  antaminen  suhteellisen  jäsentymättömälle,
epäselvälle  ja  rajaamattomalle  usein  vuosia  kestäneelle  omalle
kokemukselle merkitsee etäisyyden ottamista näihin kokemuksiin. Se
merkitsee omaa aktiivista otetta ymmärtää itseään objektiivisemmin.



1.6. Itsetuntemuksen selkeytyminen ja lisääntyminen
Kertominen ryhmässä itsestään toisille pakottaa kertojan asettumaan
osittain  kuulijan asemaan ja  muovamaan sanottavansa  niin,  että  se
tulee  ymmärretyksi.  Näin  oma  itsetuntemus  muodostuu
selkeämmäksi.

2. Opiskelun ja tiedon hankkimisen merkitys

Tiedonhankinta  mielenterveyteen  liittyvistä  asioista  ja  niiden
järjestelmällinen  opiskelu  antaa  mielenterveyskuntoutujille  lisää
valmiuksia  elämän  laatunsa  parantamiseksi  ja  kuntoutumisensa
edistämiseksi.  Tämä  on  psykonomian-  opintokerhon  keskeinen
päämäärä. 

3. Vertaistuen merkitys

Vertaistukeen  perustuvalla  psykonomian  opintokerholla  on
psykososiaalisesti  myönteinen merkitys.  On helpottavaa olla  toisten
kanssa, joilla on elämässään samankaltaisia ongelmia.  On helpottavaa
huomata,  ettei  ole  yksin  vaikeuksiensa  kanssa.  Vastavuoroisuus  ja
kohtaaminen  tasa-arvoisessa  ilmapiirissä  helpottaa  vaikeista
elämänkokemukseen liittyvistä asioista puhumisessa.

4. Syyllisyydestä ja häpeäntunteista vapautuminen

Psykonomia  ja  psykonomian  opintokerho  kohdistavaa
mielenkiintonsa  keskipisteen,  fokuksensa  niihin  kielteisiin
mielenterveysongelmia  koskeviin  asenteisiin,  jotka  aiheuttavat
mielenterveyskuntoutujalle  häpeän  tunnetta.  Psykonomia
mahdollistaa  sallivan  ja  hyväksyvän  suhtautumisen
mielenterveysongelmiin joka puolestaan mahdollistaa mielenterveys-
ongelman aiheuttamien syyllisyyden ja häpeän tunteiden käsittelyn
ja niistä vapautumisen.
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5. Oma-apu ja itsehoitonäkökulman merkitys jäsentyy 
opintokerhossa.

Psykonomiopintokerho mahdollistaa oma-apu- ja itsehoito-deologian
omaksumisen. Sen keskeinen ajatus on, että mielenterveyskuntoutuja
itse  on  tärkein  terveytensä  ylläpitäjä.  Hänellä  on  parhain  käsitys
omasta  itsestään,  elämänhistoriastaan  ja  siitä  mitä  kukin  kokemus
merkitsee  ja  vaikuttaa  hänen  elämässään.  Psykonomi  on  oman
elämänsä asiantuntija. Hän itse on paras tekemään hänen elämäänsä
koskevat  havainnot.  Itsetuntemus,  itsearvostus,  itsehallinta  ja
itsetoteutus  syntyy mielenterveyskuntoutujan oman työn kautta. Hän
on  myös  soveliain  ja  paras  tekemään  omaa  elämäänsä  koskevat
valinnat ja päätökset.  Itsehoitoideologian omaksuminen mahdollistaa
ei  vain  itsehoitoa  vaan  myös  hoitoyhteistyön  alan  ammattilaisten
kanssa.  Itsehoitoideologian  avulla  on  mahdollista  päästä  eroon
hoitokielteisyydestä  ja  löytää  myönteinen  asennoituminen
kuntoutumiseen  ja  avun  saamiseen  psykoterapeuteilta  ja  muilta
ammattiauttajilta.

6. Psykonomialla on aatteellinen merkitys 
mielenterveysyhdistyksille. 

Psykonomia  kohdistaa  huomionsa  yhdistystoiminnan  keskeisiin
kysymyksiin  ja  näin  antaa  motivaatiotekijöitä  toimia
mielenterveysyhdistyksessä  pitkäjän-  nitteisesti.  Psykonomia  on
mielenterveyskuntoutujien  mielenterveys-  yhdistysaate,  jonka
omaksuminen  mahdollistaa  mielenterveysyhdistys-  toiminnan
periaatteiden  ja  moraalisten  arvolähtökohtien  omaksumisen.  Niiden
omaksuminen  on  tärkeää  vertaistukitoiminnassa.  Psykonomia
mahdollistaa  pitkäjännitteisen  ja  arvostavan  asenteen  omaksumisen
mielenterveysyhdistys- toimintaa kohtaan.



MITEN PSYKONOMIKSI? OPINTOKERHO-OHJELMA

Psykonomi on psykonomia-atteen kannattajan nimi. Sitä voi käyttää
henkilö,  joka  on  käynyt  psyonomian  opintokerho-ohjelman
opintokerhossa  tai  etäopiskeluna.  Opiskelun  aloittamisen
edellytyksenä on:
1. Vähintään kahden vuoden oma kokemus mielenterveyden      
    häiriöstä ja

      2. Vähintään vuoden kestänyt osallistuminen mielenterveys-
          yhdistystoimintaan.

Opintokerho koostuu 12 tapaamiskerrasta. Niiden ohjelma on 
seuraava:

1. 1. MIELENTERVEYSONGELMIENI ALKU

Milloin ongelmani alkoivat?
Millainen oli silloinen elämäntilanteeni?
Miten ongelmani ilmenivät, mitä tapahtui ja mitä tein?Miten ongelmani ilmenivät, mitä tapahtui ja mitä tein?
Mikä oli mielestäni syy ongelmieni alkamiseen?

2.  MIELENTERVEYSONGELMANI NYKYÄÄN

Onko minulla nykyään ongelmia?
Millaisissa asioissa ongelmani tulevat nykyään esiin?
 tunne-elämä ja ajattelu?
 ihmissuhteet?
 työ ja toimintakyky?
 harrastukset?
 kodinhoito: ruoanlaitto, siivoaminen jne.?
 omasta itsestä huolehtiminen: peseytyminen, pukeutuminen jne.?
 rahan riittävyys, talouden suunnittelu?
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Jos minulla ei nykyään ole mielenterveysongelmia, mistä se 
mielestäni johtuu?
Miten suhtaudun mielenterveysongelmiini?
Miten ne vaikuttavat käsitykseeni itsestäni ihmisenä?Miten ne vaikuttavat käsitykseeni itsestäni ihmisenä?

3. MIELENTERVEYDESTÄNI HUOLEHTIMINEN

Onko minulla hoitosuhteita, esim. lääkäri, terapeutti tms.? Jos on, 
millaisia? Jos ei, miksi?
Mitä itse teen, jotta minulla olisi hyvä olla? Miten harjoitan 
itsehoitoa?
Mitä harrastan?Mitä harrastan?
Millainen on ruokavalioni?  
päivärytmini?          
Mitä voimavaroja ne minulle antavat?

4. TOIVEENI JA UNELMANI

Mitä toiveita minulla on psyykkisen hyvinvointini suhteen?
Millaista elämää toivon tulevaisuudessa? Mitä aion tehdä sen 
saavuttaakseni?
Millaisia unelmia minulla on?
Mitä unelmat minulle merkitsevät?

5.  MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN  SOSIAALINEN
ASEMA

Miten mielenterveysongelmani ovat vaikuttaneet suhteisiini 
omaisiini, läheisiini ja ystäviini?
Miten ne ovat vaikuttaneet olemiseeni ja toimintaani muiden ihmisten
kanssa?
Miten ne ovat vaikuttaneet itsearvostukseeni?
Miten muut ihmiset suhtautuvat minuun? Millä tavalla 
mielenterveysongelmani ovat vaikuttaneet siihen?



Miten itse suhtaudun muihin ihmisiin?
Tunnenko olevani arvostettu ihminen ja kansalainen?
6. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN OIKEUDELLINEN 
ASEMA

Olenko joutunut pakkohoitoon? Onko minua lääkitty vastoin 
tahtoani?
Olenko joutunut eristyshoitoon tai lepositeisiin?
Mitä oikeuksia minulla lain mukaan on potilaana ja/tai kuntoutujana?
Toteutuvatko oikeudet?
Mitä itsemääräämisoikeus ja yleiset ihmisoikeudet käytännössä 
voisivat tarkoittaa mielenterveyspotilaalle?
Mitä minulla on oikeus vaatia ammattiauttajilta?
Onko hoitoa ja apua saatavilla tarvittaessa ja riittävästi?

Luettavaksi:
Mielenterveyslaki
Laki potilaan oikeuksista
Vammaispalvelulaki

7. PSYYKENLÄÄKKEET

Onko minulla psyykenlääkkeitä? Mitä lääkkeitä?
Mitä hyötyä lääkkeistä on minulle?
Mitä haittaa lääkkeistä on minulle?
Kuinka paljon tietoa olen saanut lääkkeistäni ja niiden vaikutuksista? 
Olenko osallistunut itse lääkitykseni suunnitteluun?
Haluaisinko tietää jotain lisää lääkkeistäni? Keneltä voin kysyä?
Mitä vaihtoehtoja psyykenlääkkeille on olemassa?

8. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALITURVA

Miten tulen taloudellisesti toimeen? Olenko eläkkeellä, 
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kuntoutustuella, sairaslomalla, työttömänä, työssä vai opiskelenko?
Millaisten vaiheiden kautta toimeentuloni on järjestynyt?
Onko sosiaaliturvani riittävä, jotta voin elää hyvää elämää?
Miten saa työkyvyttömyyseläkkeen? Entä kuntoutustuen?
Miten saa eläkkeensaajan hoitotukea tai vammaistukea?
Miten saa asumistukea?
Onko minulla ollut vaikeuksia sairaalamaksujen maksamisessa?
Millaista apua voi saada sosiaalitoimistosta?
Onko minulla erityiskorvattavia lääkkeitä? Mitä ne ovat?
Miten minuun on suhtauduttu eri virastoissa asioidessani?
Kuinka helppoa sosiaaliturvaetuuksista on saada tietoa? Mistä sitä 
saa?
Onko sosiaaliturva-asiantuntijoilla, esim. Kelan virkailijoilla, 
sosiaalityöntekijöillä ja eläkelaitoksilla itsellään riittävästi tietoa 
omasta alastaan?

9. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN EDUNVALVONTA

Miten voin mielenterveyskuntoutujana valvoa etujani?
Millainen mielestäni on mielenterveyspotilaiden asema 
yhteiskunnassa?
Mitkä asiat mielestäni vaativat parantamista?
Mitä tiedän mielenterveyskuntoutujien etujärjestötoiminnasta?Mitä tiedän mielenterveyskuntoutujien etujärjestötoiminnasta?
Millaista toimintaa omassa yhdistyksessäni on?
Mikä on Mielenterveyden Keskusliitto? Mitä se tekee? Mitä se 
minulle merkitsee?

10. OMA-APURYHMÄTOIMINTA

Olenko saanut tukea toisilta mielenterveyspotilailta ja –kuntoutujilta? 
Jos olen, missä, millaista ja milloin?
Miten se auttoi minua?
Jollen ole saanut tukea potilastovereiltani, mistä se mielestäni voisi 
johtua?
Olenko itse tukenut potilastovereitani? Millä tavalla?
Mitä tarkoittaa, että jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija?
Mitä on oma-apuryhmätoiminta? Entä vertaistukitoiminta? MillaiseenMitä on oma-apuryhmätoiminta? Entä vertaistukitoiminta? Millaiseen



ajatteluun se perustuu?ajatteluun se perustuu?
Jos haluan liittyä ryhmään, mistä saan tarvittavaa tietoa?
Millaisia ryhmiä on olemassa?
Miten voin itse perustaa ryhmän?

11. MIELENTERVEYSTYÖN ORGANISAATIO

Mistä olen hakenut apua mielenterveysongelmiini?
Mitä muita mielenterveyspalveluja paikkakunnallani on?
Miten niitä saa?
Mistä saan tietoa erilaisista paikoista ja palveluista, joiden 
puoleen voin kääntyä apua tarvitessani?

12. LUOVA HULLUUS

Mitä ajatuksia ja tunteita sanapari ”luova hulluus” minussa Mitä ajatuksia ja tunteita sanapari ”luova hulluus” minussa 
herättää?herättää?
Jokainen ryhmäläinen tuo kokoukseen mukanaan jonkin 
luovan työn, joko aiemmin tehdyn tai varta vasten 
opintokerhoa varten tuotetun. Luovuuden jokainen 
määrittelee itse, samoin luovan hulluuden.
Tehdyistä luovista töistä keskustellaan vapaasti. Mitä ne 
kuvaavat ja tuovat mieleen, mitä ne tekijälleen merkitsevät?
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Psykonomian etäopiskelu

Etäopiskelija suorittaa  opintokerho-ohjelman  laatimalla
lyhyet  kirjoitelmat  (yksi  liuska  aihetta  kohden)  samoista
aihepiireistä,  joita  opintokerhossa  käsitellään.  Tarkemmat
ohjeet  ja  etäopiskelussa  tarvittavaa  materiaalia  saa
Psykonomiopistosta.

Psykonomiopiston  johtokunta  käsittelee  opintosuoritukset
ja  myöntää  psykonomitodistukset.  Todistuksen
allekirjoittavat  opettaja  ja  johtokunnan  puheenjohtaja.
Opintokerhon opettaja tiedottaa ja pitkälti  huolehtii  näistä
muodollisuuksista.

Valmistuneista psykonomeista yhteystietoineen pidetään 
rekisteriä. Opisto ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille 
ilman henkilön omaa suostumusta.

Opintokerhoa vetävä opettaja on itse 
mielenterveyskuntoutuja ja toimii opiskelijoille sekä 
esimerkkinä että vertaistukihenkilönä.

Kukin opiskelija suorittaa opinto-ohjelman omien 
voimiensa rajoissa. Opintokerholaiset voivat tai ovat 
voineet kärsiä hyvin erilaisista mielenterveyden häiriöistä. 
Heidän jaksamisensa voi ja saa olla vaihteleva. Erilaisuus ja
erilaiset kokemukset ovat rikkautta.



Nimimerkki Kirsin kirjalliset vastaukset 
psykonomiopinto- kerhon kysymyksiin:
 
MIELENTERVEYSONGELMIENI ALKU

Milloin ongelmani alkoivat?
Kysymykseen  on  vaikea  vastata;  ehkä  ne  alkoivat  jo  syntyessäni.
Vaikka  sain  kotoani  kaiken  mahdollisen  fyysisen  tuen  en  muista
koskaan kokeneeni lämpöä tai rakkautta. Isäni oli jatkuvasti poissa ja
vaikka äitini oli kotiäiti hän ei ollut muuten ”läsnä”. (Äitini viimeiset
sanat ennen kuolemaa olivat: ” Anna anteeksi, etten ole osannut olla
hyvä äiti.”) Myöhemmin aikuisena suhteesta isään tuli hyvin lämmin
ja kiinteä ja hänen kuolemansa kaksi vuotta sitten oli minulle erittäin
kova  koettelemus.  Minulla  oli  yksi  veli,  joka  alkoholisoitui  jo
nuorena  ja  oli  humalassa  väkivaltainen,  tunsin  turvattomuutta  ja
pelkäsin häntä.  Isäni joutui ampumaan veljeni itsepuolustukseksi v.
1975, samana vuonna oli kuollut anoppini ja syntynyt tyttäreni. Se oli
kova  vuosi,  mutta  selvisin  vielä  silloin  ilman  asiantuntija-apua.
Mieheni  kuoli  sitten  kolme  vuotta  myöhemmin  ja  jäin
yksinhuoltajaksi  viideksi  vuodeksi,  tänä  aikana  myös  äitini  kuoli.
Jollain tapaa näistäkin selvisin  ja tapasin nykyisen puolisoni v.1983,
olemme olleet avioliitossa 20 vuotta. Meillä on hyvä avioliitto.

Millainen oli silloinen elämäntilanteeni?
Ensimmäisen kerran otin yhteyttä ammattiauttajiin 1995, kun tyttäreni
muutti  pois  kotoa  toiselle  paikkakunnalle  opiskelemaan,  en
meinannut päästä siitä yli lainkaan. Meille oli ajan mittaan kehittynyt
vahva symbioosi  enkä pystynyt siitä irtautumaan. Olin yrittänyt antaa
tyttärelleni kaiken sen rakkauden ja hellyyden, josta olin itse jäänyt
paitsi.
Samaan  aikaan  turhauduin  myös  työssä,  en  mielestäni  saanut
tarpeeksi haastetta siitä. 

Miten ongelmani ilmenivät, mitä tapahtui ja mitä tein?
Minulla oli jatkuvasti paha ja ahdistunut olo, käytin alkoholia liikaa
enkä  saanut  nukuttua  kunnolla.  Hakeuduin  sitten  vapaaehtoisesti
päihdekuntoutukseen ja söin samalla masennuslääkkeitä. Vähän aikaa
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meni hieman paremmin, mutta vaikka olin voinut vaihtaa työpistettä
työmaallani  ja työ oli  mielenkiintoista sitä oli  vain yksinkertaisesti
liikaa.  Pyysin  apua  esimiehiltäni,  mutta  he  eivät  tilannetta
ymmärtäneet. Aloin tehdä ylitöitä ja illat ja lomat mietin työasioita.
Alkoholinkäyttö  ryöstäytyi  taas  käsistä  eikä  masennuslääkkeistä
tuntunut olevan mitään apua. Koko tilanne oli sietämätön. Sitten tuli
aamu,  jolloin  en  enää  jaksanut  nousta  sängystä,  tunsin  olevani
loppuun  puristettu  sitruuna.  Parin  päivän  päästä  sain  soitettua
työterveyslääkärilleni  ja  pyysin  lähetettä  mielisairaalaan.  Hän  sen
pitkin hampain kirjoittikin ja vietin siellä kuukauden päivät. Oli vuosi
1999,  loput  vuodesta  vietin  sairaslomilla,  vuorotteluvapaalla  ja
uudelleen  loppuvuodesta  sairaalassa  itsemurhayrityksen  jälkeen.
Diagnoosini  muuttui  tällä  sairaalamatkalla  masennuksesta
kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi.
Viimeisen  neljä  vuoden  aikana  olen  yrittänyt  kaksi  kertaa  työhön
paluuta, toinen yritys kesti kuukauden ja toinen viikon. Olen käynyt
läpi  myös  kaksivuotisen  analyyttisen  psykoterapian,  josta  olen
kokenut  saavani  aika  paljon  apua.  Mielenterveystoimistossa  käyn
edelleenkin  erikoissairaanhoitajan  luona  kuukausittain  Olen  ollut
kaksi kertaa sairaalahoidossa, ensin toisen työkokeilun seurauksena ja
sitten isäni kuoleman jälkeen. Pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen sain
tämän vuoden alusta.

Mikä oli mielestäni syy ongelmieni alkamiseen?
Luulisin, että yksi mahdollisuus on perimässä. Se vähä mitä äidistäni
muistan   on,  että  hän  puuhasteli  vauhdikkaasti  jotakin  tai  oli
pitkällään sängyssä, mutta ei hän tietääkseni missään hoidossa käynyt
tai lääkkeitä syönyt. Silloinhan ei mielenterveysongelmista puhuttu se
olisi ollut liian suuri häpeä
Toiseksi elämässäni on ollut aika paljon läheisten kuolemaa ja muita
traumaattisia tapahtumia.
Kolmanneksi tyttärestäni ”luopuminen” oli minulle erittäin vaikeaa,
muita lapsia minulla ei ole.
Ja  lopuksi  työpaineet  olivat  se  viimeinen  niitti,  josta  en  enää
selvinnyt.



1. MIELENTERVEYSONGELMANI NYKYÄÄN

Onko minulla nykyään ongelmia?

Kyllä on. Koska sairastan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sekä 
minulla on sekamuotoinen       persoonallisuushäiriö ongelmia 
esiintyy aina aika ajoittain, yleensä keväällä ja syksyllä.

Millaisissa asioissa ongelmani tulevat nykyään esiin?

Tunne-elämä ja ajattelu: koska sairastan bipolaarista 
mielenterveyshäiriötä, tunne elämäni on epävakaa. Varsinaisia 
manioita minulla ei ole ollut pitkään aikaan, mutta depressioita kyllä; 
silloin romahtaa lähes kaikki. Vaikeinta tässä sairaudessa on 
mielestäni sen arvaamattomuus, koskaan ei voi tietää millainen 
seuraava päivä on. Ihmissuhteet minulla ovat hyviä, puolisoni ja 
ystäväni ymmärtävät sairauteni laadun.

Töissä en enää ole, pääsin työkyvyttömyyseläkkeelle 1.1.2004, 
toimintakykyni on hyvä ottaen huomioon sairauteni laadun, vain 
harvoin olen toimintakyvytön.
Harrastan matkailua, lukemista , käsitöitä ja toimin paikallisessa 
mielenterveysyhdistyksessä sekä kuulun 
Kehitysmaakauppayhdistykseen, jossa käyn vapaaehtoismyyjänä.
Teen  kaikkia  kodinhoidollisia  tehtäviä  paitsi  silloin  kun  olen
huonossa kunnossa tai sairaalassa.
Huolehdin itse omasta hygieniastani, pukeutumisesta yms.

Puolisoni on ansiotyössä, meillä ei ole taloudellisia ongelmia.
Minulla on edelleen mielenterveysongelmia, mutta selviän niistä aika
hyvin lääkityksellä ja terapialla

Olen  oppinut  hyväksymään  sen,  että  minulla  on
mielenterveysongelma.
Olen omasta mielestäni tasavertainen ja hyväksytty ihminen ja vaikka
minulla on mielenterveyshäiriö, en tunne alemmuudentunnetta.
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2. MIELENTERVEYDESTÄNI HUOLEHTIMINEN

Minulla on hoitosuhde Mielenterveyskeskukseen, jossa käyn tällä 
hetkellä erikoissairaanhoitajan puheilla kerran kuukaudessa. 
Käyntitiheys riippuu voinnistani.
Lääkärissä käyn samassa paikassa silloin, kun tarvitsen 
lääkärinlausuntoa tai lääkkeiden tarkistusta. Aikoja on erittäin vaikea 
saada, koska lääkäripula vaivaa paikkakuntamme 
mielenterveyskeskusta.
Hätätapauksessa olen kuitenkin päässyt lääkäriin välittömästi.

Jotta minulla olisi hyvä olla yritän viettää mahdollisimman 
säännöllistä elämää  ja välttää stressiä. Aina se ei välttämättä onnistu, 
koska vanha kärsimätön ja kiireinen minä yrittää ottaa vallan. Olen 
myös yrittänyt rajoittaa alkoholin nauttimisen minimiin, koska olen 
sen huomannut lähes aina pahentavan tilannettani.

Harrastuksia minulla on paljon: luen, teen käsitöitä, matkustelen 
,teen vapaaehtoistyötä kehitysmaakauppayhdistyksessä sekä omassa 
mielenterveysyhdistyksessämme: olen rahastonhoitaja, hallituksen 
jäsen sekä ryhmänvetäjä 

Liikunnassa olen vähän laiska, vesi on mieluinen elementti, käyn 
viikoittain vesivoimistelussa ja uimassa myös talvisin avannossa. 
Luonnossa käveleminen on minulle erittäin terapeuttista, teen sitä 
mielelläni. Kesällä myös pyöräilen.

Ruokavalioni on monipuolinen, syön kaikkea, veriarvoni ovat 
erittäin hyvät. Ainoa huono puoli on, että syön usein liikaa ( olen 
hieman ylipainoinen ).

Nukkuminen riippuu täysin henkisestä voinnistani. Olen kokenut 
kaikki mahdolliset unettomuuden muodot, en nukahda, herään 
nopeasti nukahdettuani tai herään monta kertaa yössä. Olen joutunut 
käyttämään aika paljon unilääkkeitä viime vuosina, koska reagoin 
kaikkeen unella. On ollut myös jaksoja, jolloin vain nukkuisin. Pyrin 



kuitenkin käymään nukkumaan aina samaan aikaan n. kello 23 ja 
herään n. kello 7 – 8. Jos on mahdollista, nukun iltapäivällä tunnin 
verran.

Herään siis kahdeksan maissa, syön aamupalan ja luen lehden, sitten 
hoitelen mahdollisia kaupunkiasioita tai teen kotitöitä tai käyn 
lenkillä. Lämpimän aterian nautin yhden kahden maissa   sen jälkeen 
lueskelen ja lepään. Päiväkahvit juon noin kello neljä – viisi. Sitten 
yleensä teen käsitöitä, katselen televisiota, syön iltapalan noin kello 
19 ja käyn nukkumaan kello 23.
Mielenterveysyhdistyksen toiminta painottuu iltapäivään ja 
Maailmankaupassa työskentelen lauantaisin. Iltaisin käyn joskus 
elokuvissa, teatterissa tai konserteissa. Käyn myös katsomassa 
anoppiani pari kertaa viikossa.

Kun pystyn tekemään kaikkea edellä mainittua TUNNEN ELÄVÄNI
ja pystyn nauttimaan elämän pienistäkin asioista.
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4. TOIVEENI JA UNELMANI

Psyykkisen hyvinvointini suhteen toivon, että voisin elää 
mahdollisimman tasaista elämää. Tällä hetkellä vointini on aika 
tasapainoinen, kiitos hyvän lääkityksen ja terapian sekä 
mielenterveyhdistyksen oma-apuryhmien.
Kuitenkin minun on ollut hyväksyttävä se tosiasia, että aina ei ole 
näin. Joskus pääsee syntymään pahoja alamäkiä ja voin joutua jopa 
sairaalaan. Mutta yritän elää tätä päivää ja katsoa tulevaisuuteen 
positiivisesti.

Tulevaisuudessa toivon suurin piirtein sellaista elämää, jota elän tällä
hetkellä. Sen saavuttaakseni olen syönyt lääkkeeni mukisematta, 
käynyt säännöllisesti terapiassa, yrittänyt viettää säännöllistä elämää 
ja tehdä asioita, joista pidän. Toivon myös, että voisin viettää 
loppuelämäni rakastamani miehen kanssa. Olemme olleet avioliitossa 
20 vuotta.
Lisäksi toivon, että tyttärelläni menisi mukavasti, meillä on 
erittäin läheiset suhteet, myös hänen puolisoonsa.

Suurin unelmani on se, että kun mieheni pääsee eläkkeelle neljän 
vuoden päästä,  voisimme viettää talviajat jossain lämpimässä.

Unelmat merkitsevät minulle toivoa ja ovat muutenkin elämän 
suola. Aina ei ole niin väliä, toteutuuko unelma, jo itse unelmoiminen 
on mukavaa. 

5. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALINEN 
ASEMA

Olen ollut hyvin vähän tekemisissä sukulaisteni kanssa ennen 
sairastumistani eikä kanssakäynti sen jälkeenkään ole vilkastunut. Ne 
harvat, joiden kanssa olen tekemisissä, tietävät sairaudestani ja ovat 
siitä huolimatta suhtautuneet minuun samalla tavalla kuin ennenkin.
Läheiseni etenkin puolisoni on joutunut koville minun sairauteni 
kanssa, mutta hän ei ole missään vaiheessa hylännyt minua vaan 



tukenut erittäin voimakkaasti.
Ystäväni eivät ole jättäneet. Jollekin on mennyt pitempi aika 
ymmärtämiseen, mistä on kysymys, toisilta se on sujunut 
mutkattomasti.
Aluksi kun olin vielä työssä ja pitkillä sairauslomilla, jotkut työtoverit
olivat sanoneet, että ottaisi vaan itseään niskasta kiinni , ryhdistäytyisi
ja tulisi töihin. Erään sairaalareissun jälkeen menin työmaalle, vein 
esitteitä sairaudesta ja sanoin, että minä olen kyllä entinen itseni ei 
tarvitse pelätä eikä käsitellä silkkihansikkain, vaikka sairas olenkin ei 
ole järki mennyt. Se laukaisi tilanteen siellä suunnalla ja moni jopa 
uskoutui minulle kuinka vaikeaa HEILLÄ on ollut.
Tietenkin siinä mielessä mielenterveysongelmat ovat vaikuttaneet 
kovastikin olemiseeni ja toimintaani muiden ihmisten kanssa, että jos 
olen syvästi masentunut, en lähde kotoani mihinkään tai saatan joutua
sairaalaan itsetuhoisten ajatusten tai tekojen takia.

Lukuun ottamatta masennuskausia arvostan kyllä itseäni ja minulla on
aina ollut kohtalaisen hyvä itsetunto.

Koska sairauteni on hyvin hallinnassa se ei näy päällepäin ja aika 
harva puolituttavistani edes tietää minun sairastavan, he suhtautuvat 
minuun täysin normaalisti. Jos olen huonossa kunnossa en ole 
kanssakäymisissä kenenkään kanssa joten ehkä se piilottaa sairauteni 
ulkopuolisilta.

Itse yritän suhtautua muihin ihmisiin ennakkoluulottomasti ja 
tasapuolisesti. Sen olen huomannut selvästi, että oman sairauteni 
myötä myös ymmärrys muita vammaisia ja huonompiosaisia kohtaan 
on lisääntynyt.

Tunnen olevani tasavertainen ihminen ja kansalainen muiden kanssa.
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6. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN OIKEUDELLINEN 
ASEMA

En ole koskaan joutunut pakkohoitoon eikä minua ole lääkitty vastoin
tahtoani. 
En myöskään ole ollut eristyshoidossa enkä lepositeissä.
Sairaalan olen mennyt vapaaehtoisesti, mutta suljetulla osastolla olen
kylläkin ollut aina johtuen itsemurhariskistäni.

Lain mukaan potilaalla on oikeus hyvään hoitoon. Se tarkoittaa, että
hoitoon pitää saada potilaan suostumus, hänelle on annettava riittävät
tiedot sairaudestaan ja lääkityksestään. Myös mahdolliset riskitekijät
ja hoitovaihtoehdot on selvitettävä potilaalle.

Jos hoitoon pääsyä joutuu jonottamaan syy siihen on kerrottava sekä
mahdollinen  jonotusaika.  Kiireellisessä  tapauksessa  hoitoon  on
päästävä heti.

Potilaalla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu ja saada
niistä kopiot (joitakin poikkeuksia on). 

Potilasasiakirjat  ovat  salassa  pidettäviä  eikä  hoitohenkilökunta  saa
antaa niistä tietoja sivullisille ilman potilaan lupaa.

Hoitoon  tyytymättömällä  on  oikeus  tehdä  muistutus
hoitolaitokselle  tai  kantelu  terveydenhuollosta  vastaavalle
viranomaiselle.

Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies.

Omalla  kohdallani  oikeudet  ovat  toteutuneet  aika  hyvin.  Joskus
psykiatriselle  osastolle  on  ollut  vaikeuksia  päästä  sairaalan
poliklinikan päivystävän lääkärin kautta. He eivät aina ymmärrä, kun
ihmisellä  on  todellinen  hätä,  joka  ei  välttämättä  näy niin  selkeästi
ulospäin.



Itsemääräämisoikeus ja yleiset ihmisoikeudet kuuluvat 
mielenterveyspotilaalle siinä missä muillekin ns. normaaleille. Sen 
ymmärrän, että jos mielenterveyspotilas on erittäin heikossa 
kunnossa, harhainen ja sekava, hänet on ensin hoidettava 
ammattiauttajien taholta siihen kuntoon heidän katsomallaan 
parhaalla tavalla, että keskusteluyhteys potilaan kansa saadaan 
pelaamaan. Kun potilas on realiteeteissa hänet on otettava mukaan 
oman hoitonsa suunnitteluun.

Minulla on oikeus vaatia ammattiauttajilta ammattitaitoa  ja hyvää 
kohtelua. Ammattiauttajan kuuluisi myös antaa tietoa muista 
mahdollisista kuntoutusmahdollisuuksista ja –palveluista sekä 
potilaan oikeuksista että sosiaaliturvasta ja muista etuisuuksista. Tai 
ainakin ohjata sellaisen henkilön luo, joka pystyy kuntoutujaa 
auttamaan.

Kriisitilanteessa olen saanut apua heti, mutta paikkakunnallamme on 
jatkuva psykiatri pula, joten lääkäriin pääsy on erittäin vaikeaa. Myös 
sairaalan psykiatrisilla osastoilla on täyttä, joten sinne ei oteta ellei 
ole tosi huonossa kunnossa. Sellaista paikkaa, jossa saisi hieman 
huilata ja vetää henkeä ei ole olemassakaan. Minulle avohoito 
merkitsee sitä, että käyn mielenterveyskeskuksessa kerran 
kuukaudessa erikoissairaanhoitajan luona, syön lääkkeitä ja käyn 
mielenterveysyhdistyksen vertaistukiryhmissä. Tällä hetkellä se riittää
minulle.

7. PSYYKENLÄÄKKEET

Minulla on kahdenlaisia psyykenlääkkeitä, tasoittavia ja 
masennuslääkkeitä. Ne ovat Deprakine ja Zoloft. Lisäksi on 
tarvittaessa käytössä unilääke Tenox ja rauhoittava Diapam.

Lääkkeiden hyöty on siinä, etteivät ylä- ja alamäet ole niin jyrkkiä. 

59



Joskus kuitenkin tapahtuu vielä notkahduksia masennuksen suuntaan, 
mutta ne eivät ole enää niin pahoja kuin ennen.

Haittana olen kokenut sen, että olen lihonut Deprakinen aloittamisen
jälkeen noin 10 kiloa. Aikoinaan, kun sopivaa lääkitystä etsittiin, ole
myös  voimakasta  pahoinvointia  ja  väsymystä.  Lisäksi  Deprakinen
syöminen  vaatii  jatkuvaa  laboratorioseurantaa.  Tähän  asti  ei  ole
ilmennyt mitään haittoja arvoissa, mutta olenkin syönyt lääkettä vasta
viisi vuotta.

Tietoja lääkkeistä olen lukenut yleensä pakkauksen tuoteselosteesta ja
netistä.  Varmaan  lääkärikin  on  jotain  maininnut,  mutta  yleensä
vastaanottoaika  on  niin  lyhyt,  ettei  siellä  kaikkea  ehdi  selvittää  ja
kysymyksetkin saattavat tulla mieleen vasta jälkikäteen. Lääkityksen
on aina  suunnitellut lääkäri,  joskus  olen  ehdotellut  omiani  lähinnä
vähennysmielessä. Olen kuitenkin tyytynyt lääkärin arvioon.
Minulla ei ole varsinaisesti mitään kysyttävää syömistäni lääkkeistä.
Jos  jotain  haluan  tietää  terapeuttini  kysyy  sen  lääkäriltä  heidän
yhteispalaverissaan ja välittää sitten tiedon minulle. Voin myös soittaa
lääkärille.

Vaihtoehtoja psyykelääkkeille on monia. Riippuu tietenkin siitä mitä
sairastaa.  Terapioita  on  vaikka  minkälaisia,  itse  olen  käynyt
kaksivuotisen analyyttisen psykoterapian ja siitä oli minulle erittäin
paljon hyötyä. Vertaistukiryhmät ovat oiva keino saada tukea itselleen
ja vaihtaa ajatuksia ihmisten kanssa. Ei nyt ehkä vaihtoehto lääkkeille
mutta hyvä tuki niiden kanssa. Jotkut ovat saaneet apua hypnoosista,
akupunktiosta,  meditaatiosta,  reikistä  ja  joogasta.  Tällä  hetkellä
puhutaan myös paljon omega-3 rasvahappojen merkityksestä aivoille.
Lisäksi  olen  lukenut  erään  amerikkalaisen  psykiatrin  käyttämästä
silmänvärvehoidosta. Myös liikunta lisää hyvinvointia.



8.  MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN SOSIAALITURVA

Tulen taloudellisesti toimeen aivan kohtuullisesti. Se johtuu siitä, että
vaikka itse olenkin eläkkeellä ja eläkkeeni on pieni, mieheni on vielä
mukana  työelämässä.  Jos  olisin  yksin  minun  olisi  huomattavasti
vaikeampi tulla toimeen.

Aluksi  olin  sairauslomilla,  jolloin  työnantajani  maksoi  palkkaa.
Sitten,  kun  sairaspäivärahat  tulivat  täyteen  hain  kuntoutustukea,
jolla  olin  lähes  kolme  vuotta  ennen  kuin  hain  varsinaista
työkyvyttömyyseläkettä.  Työkyvyttömyyseläkkeen  sain
ensimmäisellä  hakemuksella  ja  varsin  nopeasti.  Se  johtui  varmaan
siitä,  että  olin  jo  kokeillut  kaksi  kertaa  työhön  paluuta  huonolla
menestyksellä  ja  lääkärikin  katsoi,  etten  ole  enää  työkykyinen  ja
kirjoitti  erittäin  kattavan  b-lausunnon,  joka  oli  kaikkiaan  kuusi
sivuinen.

Mieheni  työssäkäynnin  ansiosta  sosiaaliturvani  on  riittävä  hyvän
elämisen viettämiseen. Itselläni ei ole muita tuloja kuin eläke.

Kuntoutustukea  voi  hakea,  kun  on  ollut  vähintään  vuoden
yhtäjaksoisesti sairauslomalla. Hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärin
b-lausunto.
Työkyvyttömyyseläkettä voi  hakea,  kun  kaikki
kuntoutusmahdollisuudet  on  käyty  läpi  eikä  ole  palannut
työkykyiseksi.  Itsekin  kävin  kaksi  vuotisen  psykoterapian  kaksi
kertaa viikossa eikä se kuitenkaan vielä auttanut. Toisen kerran yritin
paluuta  töihin  normaalisti  ja  toisen  kerran  työkokeilun  kautta.
Kumpikaan  eivät  onnistuneet.  Tämän  jälkeen  lääkärini  sekä  minä
tulimme  siihen  tulokseen,  että  minulle  haetaan
työkyvyttömyyseläkettä.

Vammaistukea voi hakea työssä oleva Kelalta. Myös eläkkeen saajan
hoitotukea haetaan  Kelalta.  Siihen  tarvitaan  oma  hakemus  sekä
lääkärin  c-lausunto.  Hakijan  tulot  eivät  vaikuta  hakemisen
hyväksymiseen. Hakemus kannattaa täyttää huolella ja pyytää siihen
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apua  vaikka  Mielenterveyden  keskusliitosta.  Itse  hain  hoitotukea
viime keväänä  ja hakemus hylättiin. Nyt minulla on uusi hakemus
vireillä; hakemuksen tekemiseen olen saanut apua Jukka Hiissalta.

Myös asumistukea haetaan Kelalta. Sen saamiseen vaikuttavat tulot.

Minulla  ei  ole  ollut  vaikeuksia  sairaalamaksujen maksamisessa,
koska mieheni on töissä.

Sosiaalitoimistosta voi hakea toimeentulotukea, jos rahat eivät riitä
elämiseen.  En  tiedä  kuinka  vaikeaa  tai  helppoa  se  on  koska  en
onneksi ole joutunut itse sitä koskaan hakemaan.

Minulla on erityiskorvattavia lääkkeitä masennuslääke ja mielialaa
tasaavalääke.

Minuun  on  suhtauduttu  virastoissa asiallisesti  ja  avuliaasti.  Se
johtuu varmaan siitä, että olen itsekin asiallinen ja yritän ottaa jotain
selville  asiastani  jo  ennen  virastoon  menoa.  Lisäksi  olen
työskennellyt  itse  virastossa  asiakaspalvelussa  vuosikausia,  joten
tiedän minkälaista asiakaspalvelutyö on.

Sosiaaliturvaetuuksista ei ole helppo saada tietoa. Itsekin olen ollut
asioista  varsin  tietämätön  sairauteni  alkuvuosina.  Ehkä
sairaalassaoloaikana on jotain kerrottukin,  mutta olen monesti  ollut
niin huonossa kunnossa, ettei vastaanotto ole pelannut.
Myöskään  mielenterveyskeskuksessa  ei  mielestäni  puhuta  tarpeeksi
etuuksista  tai  kuten  minun  kohdallani  niin  ei  lainkaan.  Vasta  kun
liityin  paikalliseen  mielenterveysyhdistykseen  aloin  saada  tietoa.
Tosin olin siinä vaiheessa itsekin kuntoutunut siihen pisteeseen, että
jaksoin  alkaa  ottamaan  asioista  selvää.  Nykyisin  olen  myös  saanut
paljon  tietoa  netistä,  koska  siellä  on  esimerkiksi  Kelan  ja
Mielenterveyden  keskusliiton  sekä  muidenkin  mielenterveys-
yhteisöjen omia sivustoja.
Selvästi eniten minulle on ollut hyötyä mielenterveysyhdistyksestä ja
Mielenterveyden keskusliitosta.



On hyvin vaikea arvioida, onko sosiaaliturva-asiantuntijoilla Kelassa,
sosiaalitoimessa  tai  eläkelaitoksella  itsellään  riittävästi  tietoa
omasta alastaan.  Kelan virkailijoilta olen kyllä saanut apua siihen
asiaan,  jota  itse  olen  älynnyt  pyytää,  mutta  mitään  muuta  ei  ole
tarjottu. Mielenterveyskeskus sen sijaan mielestäni pihtaa tietoja eri
kuntoutusmahdollisuuksista ja sosiaalietuuksista. Mitään ei saa , jos ei
itse osaa pyytää ja jaksella taistella omien etuisuuksiensa puolesta.

9. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN EDUNVALVONTA

Voin  kysellä  ammattiauttajilta  minkälaisia  etuja  minulla
mielenterveyskuntoutujana  on.  Ammattilaisia  löytyy
mielenterveyskeskuksesta, sairaalan psykiatriselta osastolta, Kelalta ja
Mielenterveydenkeskusliitosta. Parhaiten pystyn  valvomaan etujani
käymällä  mielenterveysyhdistyksessä,  jossa  on  tietoa
mielenterveyskuntoutujan  etuuksista  ja  joka  järjestää  tilaisuuksia,
joissa Mielenterveyden keskusliiton edustajat kertovat etuuksista.

Mielenterveyspotilaan asema yhteiskunnassa on heikko. Hän kohtaa
päivittäin  ennakkoluuloja  eikä  pysty  huonossa  kunnossa  ollessaan
puolustamaan itseään eikä ajamaan oikeuksiaan.  Useat avohoidossa
olevat  potilaat  ovat  aivan  heitteillä  eikä  heidän  toimeentulonsa
useastikaan ole riittävä. 

Avohoitoon pitäisi saada lisää resursseja ja tukea siihen, että potilas
pystyisi  asumaan omassa kodissaan. Sairaalapaikat ovat vähäisiä ja
potilaat  kotiutetaan  usein  aivan  liian  aikaisin.  Sairaalapaikkojen
lisäksi pitäisi olla jonkunlaisia lepopaikkoja, joissa voisi väliaikaisesti
levätä, kun kotiolot tuntuvat liian raskailta ja psyykkinen kuorma liian
painavalta,  mutta  ei  kuitenkaan  tarvitsisi  varsinaista  sairaalahoitoa.
Lisäksi  mielenterveyskeskuksiin  pitäisi  saada  lisää  psykiatreja  ettei
lääkäriin menoa tarvitsisi jonottaa kuukausia.
Mielenterveyden  keskusliitto  on  mielenterveyskuntoutujan
etujärjestö,  johon  mielenterveysyhdistykset  kuuluvat.  Lisäksi
Suomessa  on  muistaakseni  noin  16  Klubitaloa,  joita  hallinnoi
Mielenterveysseura.
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Omassa  yhdistyksessäni toimii  tällä  hetkellä  viikoittain
painonhallinta-,  luova-  ja  vesivoimisteluryhmät.  Tämän  lisäksi  on
avoin  keskusteluryhmä  ja  vertaistukikouluryhmä.  Viime  keväänä
perustettiin  myös  suljettu  ryhmä  kaksisuuntaista
mielenterveyshäiriötä sairastaville, tämä kokoontuu 20 kertaa. Tällä
hetkellä toimii myös psykonomi opintokerho. Yhdistys järjestää myös
retkiä,  joissa  tutustutaan  toisiin  yhdistyksiin  ja  klubitaloihin  sekä
käydään  muuten  virkistymässä.  Osallistumme  Mielenterveyden
keskusliiton  järjestämiin  tilaisuuksiin  ja  meillä  on  myös  käynyt
liitosta  ihmisiä  antamassa  koulutusta.  Kesäisin  käymme kaupungin
rantasaunalla pari kertaa kuukaudessa. Meillä pidetään avoimet ovat
kaksi  kertaa vuodessa ja olemme käyneet  eri  paikoissa kertomassa
toiminnastamme.  Käymme  laivaristeilyillä  ja  teatterissa  sekä
pidämme pikkujoulut. Meillä on paljon ohjelmaa; ongelma on siinä,
ettemme  tahdo  saada  omaa  väkeämme  tarpeeksi  mukaan  emmekä
yhdistykseen uusia jäseniä.

Mielenterveyden  keskusliitto on  mielenterveyspotilaiden  ja
-kuntoutujien etu- ja palvelujärjestö.
MTKL järjestää erilaisia kuntoutuskursseja, koulutusta ja virkistystä
lomien  ja  liikunnan  muodossa.  Sieltä  saa  tietoa  turva-asumisesta,
palveluista ja etuuksista ( tietopalvelu Propelli ). Liitto antaa oikeus-
ja sosiaali- sekä asuntojen korjausneuvontaa. Keskusliitolta saa tietoa
ja tukea opiskelijat, valmiuksia ja tukea työelämään aikovat. MTKL
järjestää vertaistukitoimintaa ja kouluttaa oma-apuryhmien vetäjiä ja
liikuntavastaavia.  Liitto  tukee  ja  kouluttaa  yhdistysten  toimintaan
kuntoutujia  ja  järjestää  jäsentapaamisia  ja  lomia.  Lisäksi  liitto
julkaisee Käsi kädessä ja Revanssi lehtiä sekä pitää kirja-, levy- ja
paitakauppaa.
Mielenterveyden  keskusliitto  merkitsee  minulle  yhdistyksen  kautta
erittäin paljon. Olen päässyt oma-apukursseille, tuetuille lomille sekä
seminaareihin. Erityisen merkitsevää on se kaikki tieto, jota liitosta
olen  saanut.  Toiminkin  tällä  hetkellä  yhdistyksemme
rahastonhoitajana,  hallituksen  jäsenenä  sekä  oma-apuryhmien
vetäjänä ja osallistun muutenkin aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.
Siitä on ollut minulle suuri apu kuntoutumisen polulla.



10. OMA-APURYHMÄTOIMINTA

Olen  saanut  tukea  toisilta  mielenterveyskuntoutujilta
yhdistyksemme vertaistukiryhmissä. Erityisen merkityksellisenä pidin
kaksisuuntaisesta  mielenterveyshäiriöstä  kärsiville  suunnattua
suljettua  ryhmää.  Ryhmässä  oli  seitsemän  henkeä  ja  se  tuntui
sopivalta määrältä. Kokoontumisia oli 20 kertaa ja kävimme lävitse
työkirjan ”  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssi  ”.   Tässä
ryhmässä olen saanut eniten tukea koko yhdistyksessä oloni aikana.

Sain  paljon  tietoa  sairaudestani  sekä  aivan  konkreettisia  ohjeita
kuinka  toimia,  kun huomaa tai  jos  huomaa esimerkiksi  manian tai
depression  yrittävän  iskeä  päälle.  Tietoa  sain  työkirjasta  sekä
vertaisryhmäläisten omista kokemuksista.
Sairaalassa ollessani en ole kokenut saavani tukea potilastovereiltani
varmaan siksi, että aina aluksi minulla ei ole ” vastaanottoa ” ja kun
vähänkin toivun, tunnen olevani  paremmassa kunnossa kuin toiset.
Myös  joissakin  yhdistyksen  vertaistukiryhmissä  olen  selvästi
pidemmälle kuntoutunut, joten siinä mielessä en voi tovereiltani tukea
saada. Joskus tunnen itseni pelkäksi työntekijäksi.

Olen  yrittänyt  esimerkilläni  kannustaa  toisia  aktiivisemmiksi  ja
tekemään asioita, jolloin myös kuntoutuminen etenee paremmin.

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, koska hän itse tuntee
historiansa  ja  nykyisyytensä  sekä  tietää  sen,  mikä  parhaiten  häntä
itseään  auttaa.  Vinkkejä  ja  ohjeita  ammattilaisilta  ja  vertaisiltaan
kannattaa  ottaa  vastaan,  mutta  vain  itse  voi  tietää,  mikä  minua
parhaiten auttaa kuntoutumisen polulla.

Oma-apuryhmätoiminta  on  vertaistukitoimintaa,  jossa  ryhmäläiset
sekä  ryhmän  vetäjä  ovat  mielenterveyskuntoutujia.
Vertaistukitoiminta  on  mielenterveyskuntoutujien  luomaa  omaa
toimintaa ilman ammattilaisia. Oma-aputoiminnan ajatuksena  toimii
kolme koota: kuuntele, kunnioita ja kannusta ( neljä koota, kiitä).
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Mielenterveyskeskuksesta  saa  nykyään  tietoa  ryhmistä.  Paras
tietolähde on kuitenkin paikallinen mielenterveysyhdistys,  josta saa
ajanmukaista  tietoa.  Klubitalolla  kokoontuvista  ryhmistä  saa  tietoa
sieltä  ja  mielenterveyskeskus  vastaa  omista  päiväkeskuksessaan
toimivista ryhmistä

Meidän  yhdistyksessämme  toimii  tällä  hetkellä  vertaiskouluryhmä,
avoin  vertaistukiryhmä,  ryhmä  bipolaareille  (suljettu),  psykonomi
opintokerho, vesivoimistelu ja luovaryhmä.

Ennen kuin perustaa omaa ryhmää kannattaa käydä Mielenterveyden
keskusliiton järjestämä oma-apukurssi. Eihän se pakollinen ole, mutta
sieltä  saa  paljon  hyvää  käytännön  tietoa  ryhmän  vetämisestä  sekä
vahvistusta  omille  ajatuksilleen.  Sen  jälkeen  pitää  neuvotella
yhdistyksessä.  Olisi  hyvä  olla  myös  varavetäjä  ryhmälle.  Sitten
markkinoimaan  ryhmää  lehdessä,  ilmoitustauluilla  ja  mahdollisesti
puhelimella.
Näin  itse  perustin  painonhallintaryhmän  vuonna  2003.  Osan
kokoontumisista  vedin  itse  osaan  hankin  asiantuntijoita.  Hoidin
järjestelyt  kotitalousneuvonnan,  liikuntatoimiston  ja  erään
terveydenhoitajan kanssa, sain kokoon 12 henkeä ja kokoonnuimme
10 kertaa. Ja kiloja putosi !
 Nyt on suunnitelmissani avoin ryhmä naisille, kokoontuminen kaksi
kertaa kuukaudessa ja tällä kertaa aiheita ei valittaisi etukäteen vaan
keskustelu saisi rönsyillä niin kuin se naisilla vain tekee..

11. MIELENTERVEYSTYÖN ORGANISAATIO

Työssä ollessani hain  apua  ensimmäiseksi työterveyslääkäriltä, joka
ohjasi  minut  mielenterveyskeskukseen.  Olen  ollut  myös  sairaalan
psykiatrisella osastolla apua saamassa.

Kaupungilla  on  päiväosasto,  päiväkeskus  sekä  kuntoutuskoteja.
Lisäksi  meillä  toimii  työkeskus,  jossa  vajaakuntoisille  tarjotaan
määräaikaista työtä.



Mielenterveyskeskukseen saa ajan soittamalla sinne. Sieltä saa myös
kriisiaikoja  sekä  arkisin  päivällä  lähetteen  psykiatriselle  osastolle
tarvittaessa. Osastolle tarvitaan aina lähete, jonka iltaisin ja pyhäisin
voi  saada  keskussairaalan  ensiapupoliklinikan  päivystävältä
lääkäriltä.

Mielenterveyskeskuksessa neuvotellaan, minkälaisia palveluja potilas
tarvitsee. Samoin sairaalassa saa neuvoja kuinka toimia kotiin pääsyn
jälkeen.

Valitettavasti  mitään  yhteistä  neuvontapistettä  eri  palveluista  ja
paikoista ei ole. Kuntoutujan on oltava aktiivinen ja kyseltävä tietoja
mielenterveyskeskuksesta  tai  sairaalassa  ollessaan  henkilökunnalta
siellä. Myös internetistä voi hankkia tietoja.

12. LUOVA HULLUUS

Sanapari luova hulluus on mielestäni positiivinen ilmaisu. Vaikka en
pidä sanasta hullu ei se sanaparina luova hulluus ole huono. Jokainen
luova ihminen on tavallaan  hieman hullu  muuten  ei  olisi  syntynyt
upeita  tauluja,  musiikkiteoksia  kirjoja  ym.  Siihen  tarvitaan  luovaa
hulluutta.  Luovat  ihmiset  kuten  mielenterveyshäiriöisetkin  ovat
useasti hyvin herkkiä ja herkkyyttä tarvitaan luomiseen.
Kuitenkaan jokainen luova ihminen ei ole hullu eikä jokainen hullu
ole luova ihminen.

Luovuutta  ilmenee  hyvin  erilaisissa  asioissa,  tunnetusta
maalaustaiteissa,  musiikissa,  kuvanveistossa,  tanssissa  ja
kirjallisuudessa.  Mutta  luovuutta  tarvitaan  myös  jokapäiväisessä
elämässä  kuten  kodin  sisustamisessa,  ruuanlaitossa  ja  yleensäkin
arkirutiinien pyörittämisessä.

Itse  en  ole  luova  taiteellisesti,  mutta  askartelen  ja  teen  käsilläni
mielelläni kaikenlaista.
Tämän  psykonomi  opintokerhon  luovuutta  kuvasivat  sairaalassa
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tehdyt  vesivärimaalaukset,  musiikillinen  lahjakkuus,
vertaiskouluryhmän kansio ja oma kivistä askarreltu tauluni.



Luku III: Vertaistuen aate

Vertaistuki MTKL:n toiminnan perusta

Psykonomian toisen kivijalan muodostaa vertaistuen toimintamalli ja
aate. MTKL:n paikalliset mielenterveysyhdistykset ovat  vertaistuen
yhteisöjä,  joissa  vertaistuki  toteutuu  monimuotoisena  ja  monin
käytännöllisin  toimintamuodoin.  Näitä  toimintamuotoja  ovat  mm.
oma-apuryhmät  ja  yksilöllinen  vertaistuki.  Vertaisohjaajien
käyttäminen  kuntoutuskursseilla,  sopeutumisvalmennuksessa  ja
koulutustoiminnassa  on  ollut  arkipäivää  jo  useita  vuosia  mm.
MTKL:n  toiminnassa.  Psykonomikoulutus  on  osa  vertaisohjaaja
koulutusta.  Vertaisohjaajia  tarvitaan  mielenterveysyhdistysten
toiminnassa,  klubitaloilla,  oma-apuryhmien  ja  vertaisryhmien
ohjaajina,  sopeutumisvalmennuksessa,  kuntoutuksen  eri  portaissa,
opiskelevien  ja  työelämään  palaavien  mielenterveyskuntoutujien
tukena  ja  ohjaajina.  Vertaistuelle  ja  vertaisohjaajien  käytölle  on
huomattavasti  laajempi  tarve  mitä  tänään  MTKL ja  sen  paikalliset
mielenterveysyhdistykset  kykenevät  tarjoamaan.  On  kuitenkin
nähtävissä että vertaistukea ja vertaisohjausta tullaan tulevaisuudessa
käyttämään  runsaasti  enemmän kuin  vielä  nyt.  Vertaistuen  tarvetta
lisää  mielenterveyskuntoutujien  täysivaltaistumisen  tavoite.
Psykonomian  näkökulma  vertaistuen  välttämättömyydestä
kuntoutumisprosessissa  liittyy  täysivaltaistumisen  tavoitteeseen.
Tämän  tavoitteen  saavuttamiseksi  vertaistuen  käyttö  kuntoutuksen
apuna on välttämätöntä.

Täysivaltaistuminen – vertaistukiaatteen keskeinen 
tavoite
Vertaistuen aate edellyttää sen, että  vertaistuessa mielenkuntoutujat
kunnioittavat  toistensa  täysivaltaisuutta.  Vertaistuessa
täysivaltaistuminen  tulee  mahdolliseksi  toisilleen  tasavertaisten
ihmisten vastavuoroisessa ihmissuhteessa.
Jotta  mielenterveyskuntoutujat  voisivat  saavuttaa  täysivaltaisen  ja
tasa-arvoisen aseman yhteiskunnassa heille tulisi taata mm. seuraavat
asiat:
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1. Mielenterveyskuntoutujilla tulisi olla 
päätöksentekovaltaa.

Mielenterveyskuntoutujien  tulisi  saada  päättää  omaa  hoitoaan  ja
kuntoutumistaan koskevista  asioista.  Heillä  tulisi  olla  mahdollisuus
päättää  omaa  elämäänsä  koskevissa  asioissa,  kuntoutuksesta,
terveydenhuollostaan,  asuntoasioissa,  työnteosta,  opiskelusta  ja
sosiaaliturvan liittyvissä asioissa.
Mielenterveyskuntoutujilla  tulee  olla  päätöksentekovalta   heidän
ylläpitämissä  yhdistyksissään.  MTKL:ssa  ja  sen  paikallisissa
mielenterveysyhdistyksissä  mielenterveyskuntoutujien
päätöksentekovalta  toteutuu  kun  niiden  hallinnosta  vastaavat
toimihenkilöt  ovat  mielenterveyskuntoutujia.  Tätä  tavoitetta  tukee
mielenterveyskuntoutujien  palkkaaminen  työntekijöiksi  MTKL:n  ja
mielenterveysyhdistysten tehtäviin. 

Päätöksentekovallan pitäminen itsellään.

Täysivaltaistuminen  on   päätöksenteon  itsellään  pitämistä.  Se  on
tunnetta  siitä,  että  mielenterveyskuntoutuja  on  itse  paras  tekemään
elämäänsä koskevat päätökset ja valinnat. 

2. Mielenterveyskuntoutujien tulisi saada informaatiota
ja voimavaroja.

Jotta  mielenterveyskuntoutujat  voisivat  osallistua  omaa  elämäänsä
koskevaan  päätöksentekoon,  heidän  tulisi  saada  käyttönsä  tietoa  ja
voimavaroja. Heillä tulisi olla mahdollisuus tarkastaa kaikki itseään
koskeva  tieto.  Heidän  tulisi  saada  tuekseen  potilasasiamiehen,
sosiaaliohjaajan ja kuntoutusohjaajan palveluja. 

Mielenterveyskuntoutuja  itse  tietää  parhaiten  omaa  elämäänsä
koskevat asiat.



Täysivaltaistuminen  on  itsetuntemuksen  kehittymistä  ja
lisääntymistä.
Mielenterveysyhdistyksiin  ja  Mielenterveyden  Keskusliitton  on
palkattava työntekijöiksi mielenterveyskuntoutujia

Jotta  mielenterveyskuntoutujien  täysivaltaisuus  tasavertaisina
yhteiskunnan  jäseninä  toteutuisi  heidän  yhdistyksensä  MTKL  ja
paikalliset mielenterveysyhdistykset tulisi saada riittävät voimavarat
mielenterveyskuntoutujien  aseman  parantamiseksi  tasa-arvoiseen
asemaan  yhteiskunnan  eri  lohkoilla;  työelämässä,  sosiaali-  ja
terveydenhuollossa, koulutuksessa ja kultuuritoiminnassa.

Täysivaltaistuminen  on  tiedonhalun  heräämistä.  Se  on  halua
hankkia lisää tietoja ja opiskella mielenterveyteen liittyviä asioita.

3. Mielenterveyskuntoutujilla tulisi olla vaihtoehtoja ja
mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista.
Jotta  täysivaltainen  yhteiskunnan  jäsenyys  toteutuisi
mielenterveyskuntoutujille  tulisi  olla  eri  vaihtoehtoja  valinnoilleen.
Tämä  koskee  ennen  muuta  kuntoutusta  ja  terapiamahdollisuuksia.
Mielenterveyskuntoutujille  pitäisi  saada  valita  erilaisista
kuntoutusmahdollisuuksista.  Psyykkisen  kuntoutumisen  reittejä  ja
polkuja on useita. Psykoterapian eri vaihtoehtoja ja myös lääkityksen
vaihtoehtoja on useita. Mielenterveyskuntoutujien tulisi saada tietoa
ja informaatiota erilaisista valinnan vaihtoehdoista. Pakkohoidolle ja
pakkolääkitykselle tulisi olla vaihtoehtoja kuten mielenterveyslakikin
edellyttää. 

Täysivaltaistuminen on vaihtoehtojen näkemistä ja etsimistä.
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4.  Mielenterveyskuntoutujien  tulisi  saada  kokea
itsearvostusta ja toivoa.
Hyväksytyksi tuleminen ja itsekunnioituksen sekä toivon kokeminen
ovat  mielenterveyskuntoutujille  tärkeitä  arvoja  jotta  täysivaltaisuus
voisi  toteutua.  Itsekunnioituksen  ja  itsearvostuksen  puutteet
mielenterveyskuntoutujille  aiheuttavat  esteen  kuntoutumiselle.
Itseään arvostamaton sosiaalista häpeää sairaudestaan kokeva ei ole
halukas hoitamaan itseään. Stigma ja häpeän tunteet johtavat usein
mielenterveysongelmien kieltämiseen ja hoitokielteisyyteen.

Täysivaltaistuminen  on  oman  minäkuvan  uudelleen
määrittämistä ja pääsemistä eroon potilaan roolista.

Uskottavuus ja luotettavuus

Täysivaltaistuminen  on  uskottavuutta  ja  luotettavuutta.
Mielenter-  veyskuntoutujan  tulee  saada  tulla  kuulluksi
uskottavana,  aitona,  totena  luotettavana  oman
elämänkokemuksen  kertojana.  Hän  ei  puhuessaan  omasta
elämänkokemuksestaan  ole  muissa  maailmassa  vaan  paras
kertomaan mitä hän on kokenut,  mitä hän haluaa,  mitkä ovat
hänen tunteensa ja toiveensa. 

5. Mielenterveyskuntoutujille tulisi  taata mahdollisuus
ajatella kriittisesti.
Mielenterveyskuntoutujille  tulisi  antaa  mahdollisuus  tarkastella
kriittisesti  omaa  kuntoutusprosessiaan.  Hänelle  tulee  taata
mahdollisuus  kriittisesti  arvioida  omaa  lääkitystään,  hoitoaan  ja
kuntoutustaan sekä kaikkia niitä sosiaaliturvaan, työllistymiseen sekä
asumiseen  liittyviä  toimenpiteitä  joita  häneen  kohdistetaan.
Kriittisyyden mahdollistaminen mielenterveyskun- toutujille vähentää
heidän riippuvuuttaan. 
Täysivaltaistuminen  on  halua  ilmaista  kaikkia  tunteita,  joita
elämä  herättää,  myös  kielteisiä;  pelkoja,  ahdistusta  ja
vihantunteita.



6. Mielenterveyskuntoutujille  tulee  taata
riippumattomuus ja itsemääräämisoikeus.

Riippumaton  itsenäinen  päätöksentekomahdollisuus  on
täysivaltaistumisen  kannalta  välttämätöntä.  Psykonomia  vaatii
mielenterveyskuntoutujille  oikeutta  päättää  omasta  elämästään.
Jokainen  on  paras  päättämään  elämänsä  valinnoista.
Mielenterveyskuntoutujilla  tulee  olla  itsemääräämisoikeus.
Täysivaltaistuminen   on  riippumattomuutta  ja  itsenäisyyttä
toisten mielipiteistä ja ajatuksista. Se on oikeutta itse määritellä
oma  minäkuvansa  ja  se  on  oikeutta itsenäisesti  tehdä  omaa
elämää koskevat valinnat. 
Pakkohoito  ja  pakkolääkitys  loukkaavat  mielenterveyskuntoutujien
itsemääräämisoikeutta. Pakkohoito ja pakkolääkitys ovat ristiriidassa
lain potilaan oikeuksista kanssa. Lepositeet, eristyshuoneet ja poliisin
käyttö  hoitoon  hakeuduttaessa   sekä  fyysisen  koskemattomuuden
puute  loukkaavat  mielenterveyskuntoutujan  oikeuksia  ja
täysivaltaisuutta.
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Vertaistuen kolme K:ta

1. Kunnioittaminen
2. Kuunteleminen
3. Kannustaminen

Psykonomisella vertaistuen aatteella on päämääränään mielenterveys-
kuntoutujien  täysivaltaisuuden  ja  itsearvostuksen  palauttaminen  ja
rakentaminen.  Vertaistuki  toteutuu  tasavertaisuuden,  keskinäisen
kunnioituksen ja arvostuksen ilmapiirissä. Täysivaltaistumisen tavoite
onnistuu mielenterveyskuntoutujille kun he tulevat kunnioitetuksi ja
arvostetuksi  sellaisina  ihmisinä  kuin  ovat.  Vertaistuessa  toteutuu
kuuntelemisen  periaate.  Se  on  vastavuoroisuutta  jossa  ihmiset
kohtaavat toisensa kuuntelijan ja kuunneltavan roolissa. Vertaistuessa
tärkeää  on  mielenterveyskuntoutujien  keskinäinen  tuki  ja
kannustaminen.  Mielenterveyskuntoutujat  voivat  kannustaa ja tukea
toisiaan.  He voivat  saada  toisiltaan  myönteistä  palautetta  elämänsä
tavotteiden ja kuntoutumisen toteuttamisessa. Myönteisen palautteen
ja kannustamisen saaminen on tärkeää ja välttämätöntä myönteisen
minäkuvan ja itsearvostuksen rakentamiseksi. Vertaistuessa toteutuu
jakamisen periaate. Vertaistuen piirissä olevat voivat jakaa keskenään
kokemuksensa; myönteiset onnistumisen kokemukset mutta  myös ne
kipeät  ja  vaikeat  kokemukset,  jotka  liittyvät  kuntoutumisen  eri
vaiheisiin.



Vertaistukijan tehtävänä on olla esim.

- tukena
- vierellä kulkijana
- kuuntelijana ja ymmärtäjänä
- ystävänä
- mielipiteen vaihto kumppanina
- uuden näkökulman tarjoajana
- samaistumisen kohteena
- toivon ja uskon valajana
- tunteiden jakajana
- yhdessä etsijänä ja kokijana
- tiedon jakajana
- tilan antajana
- rohkaisijana
- mukana oppijana
- innostajana
- terveen maalaisjärjen käyttäjänä

(lähde: Janne Pöyhtäri; Tukiasema. net)

75



Vertaistuen esteet: Kolme kielteistä K:ta:

      Kohtaamattomuus
      Kuuntelemattomuus
      Kovat arvot

Kohtaamattomuus

Vastavuoroisen,  toimivan  ihmissuhteen  ja  vertaistuen  onnistumisen
tiellä voi olla esteitä. Kohtaamattomuus on yksi näistä esteistä. Kun
ihmiset  kohtaavat  toisensa  erilaisissa  ja  toisistaan  poikkeavissa
rooleissa  kuten  terveenä  ja  mielenterveyspotilaana,  vastavuoroisen
ihmissuhteen  syntyminen  estyy.  Näin  syntyy  kohtaamattomuuden
noidankehä, jossa ihmiset eivät kohtaa toisiaan minä-sinä suhteessa
vaan  minä-se  suhteessa.  Potilaan  rooliin  leimautuminen  aiheuttaa
esteen  vastavuoroisen  ihmissuhteen  toteutumiselle.  Potilaan  rooliin
joutunut  ihminen  menettää  osan  ihmisarvostaan  ja
ihmisoikeuksistaan.  Se  tekee  mahdottomaksi  tasavertaisen
vastavuoroisen  kohtaamisen.  Kohtaamattomuudessa  potilaan  rooliin
joutunut  esineellistyy.  Hänestä  tulee  se;  esinneellistetty  hoidon  ja
toimenpiteiden  kohde.  Psykonomian  keskeisimpiä  päämääriä  on
kielteisestä potilaan roolista irrottautuminen. Psykonomi ei häpeä sitä,
että  hän  on  mielenterveyskuntoutuja,  mutta  hän  ei  kuitenkaan  elä
potilaan roolissa vaan toteuttaa itseään sinä aitona ihmisenä joka hän
on  esim.  vaapaaehtoista  mielenterveystyötä  tekevänä
yhdistysaktiivina,  opiskelijana,  tai  työelämään  kuntoutuvana.
Psykonomi kohtaa toiset ihmiset tasavertaisena. Psykonomi ei menetä
ihmisarvostaan  palaakaan  mielenterveyskuntoutujana.  Vertaistuessa
mielenterveyskuntoutujat  kohtaavat  toisensa  vastavuoroisessa
ajatuksen vaihdossa ja tasavertaisuuden vallitessa.

Kuuntelemattomuus

Mielisairaan leimaan sisältyy kehoitus kuuntelemattomuuteen: ”Anna
mennä  toisesta  korvasta  sisään  ja  toisesta  ulos.”  ”Ei  sen  jutuista
tarvitse  välittää  sehän  on  ihan  sekaisin,  omissa  maailmoissaan”.



Kuuntelemattomuus  syntyy  alitajuisesti,  yhteisestä  mielisairaan
leimaan  sisältyvästä  sanallisesta  merkityksestä.  Mielisairaaseen
suhtaudutaan stigman sisältämän kuuntelemattomuuden ja torjunnan
kaavan  mukaisesti.   Kuuntelemattomuus  on  henkistä  väkivaltaa.
Mielenterveys-kuntoutuja  joutuu  kohtaamaan  kuuntelemattomuutta.
Se  aiheuttaa ihmissuhteiden vääristymistä ja tilanteen, jossa ihmisten
välinen vuorovaikutus katkeaa. Mielenterveyskuntoutujaa ei kohdella
täysivaltaisena  ihmisenä.  Hänen  sanojaan  ei  ota  todesta.  Hänen
mielipiteillään ei anneta arvoa. Hänen tahtoaan ei kunnioiteta ja hän
joutuu  ihmisarvoaan  loukkaaviin  tilanteisiin.  Näin  syntyy
kohtaamattomuuden  ja  kuuntelemattomuuden  noidankehä,  joka
ylläpitää  mielenterveysongelmaa  ja  heikentää
mielenterveyskuntoutujan psyykkistä hyvinvointia.
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Kovat arvot

Yhteiskunnassamme vallitsevat kovat arvot ovat vertaistuen esteenä.
Näihin  koviin  arvoihin  sisältyy  kielteiset  asennekaavat
mielenterveysongelmista  kärsiviä  kohtaan.  Näistä  merkittävin  on
välinpitämättömyys  heikommassa  asemassa  oleviin.  Itsekäs,
individualistinen, rahanahne kulttuurimme vääristää ihmisten väliset
suhteet.  Se  aiheuttaa  hedonistisen  nautinnonhakuisen  tavan  käyttää
ihmissuhteita  välineenä.  Kulutushysteerinen,  tavarafetisistinen
ajattelutapa  ulottaa  vaikutuksensa  kaikkiin  inhimillisiin  suhteisiin.
Ihmissuhteista on tullut tavara, jolla haetaan nautintoa: ”nami namia”.
Ihmissuhteita  käytetään  tavaran  tapaan,  sen  tulee  olla  virheetön,
uutuuttaan kiiltelevä merkkituote. Kun tavara ei enää ole uusi, siinä
on  pieniä  käytöstä  aiheutuneita  virheitä,  tavara  hylätään  ja  se
heitetään roskiin. Näin käy myös ihmissuhteille, jotka eivät enää tuota
nautintoa, ”naminamia”.  
Vaikka vallitseva kulttuuri  on ”nami-nami”- ajattelua,  vertaistukeen
se   ei  kuitenkaan  sovi.  Vertaistuki  rakentuu  keskinäisestä
kunnioituksesta,  keskinäisestä  solidaarisuudesta,  kunkin
hyväksymisestä  sellaisena  kuin  on  virheineen  ja  puutteineen  ja
keskinäisestä tasa-arvoisuudesta.
Vertaistuki  on  vaihtoehto  yksilökeskeiselle,  individualistiselle
markkinamiesten  kulttuurille.  Vertaistuki  on  vaihtoehto
yksinäisyyteen  ja  eristäytyneisyyteen  johtavalle  itsekeskeiselle
pikkuporvarilliselle ajattelutavalle, joka korostaa ihmisten erilaisuutta
ja  kilpailua.  Kilpailukulttuurimme  asettaa  ihmiset  toisiaan  vastaan
kilpailemaan sosiaalisista ja taloudellisista eduista. Se rikkoo ihmisten
vastavuoroiset ihmissuhteet, perheet, työyhteisöt, ystäväpiirit jne. Se
ajaa ihmisten kilpailemaan keskenään onnestaan yksinään. Vertaistuki
puolestaan  mahdollistaa  ihmisten  välisen  yhteisöllisyyden  ja
keskinäisen tuen ja solidaarisuuden. 



Mitä vertaistukija ei ole:

-  asiantuntija, ammattilainen
-oikean ja väärän sanoja
- parhaan tiedon omaava
- arvostelija
- painostaja
- käytökseltään epäasiallinen
- komentelija
- henkilökohtaisuuksiin menijä
- välinpitämätön
- yksityisyyden loukkaaja

(lähde: Janne Pöyhtäri, Tukiasema.net)
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Vertaistuen kolme V:tä

* Vastavuoroisuus
* Vierellä kulkeminen
* Vertaisuus

Vertaistuessa  toteutuu  vastavuoroinen  ihmissuhde.
Vastavuoroisuudessa keskeistä on kahden  subjektin, sinän ja minän
kohtaaminen.  Kumpikin  voi  vuoroin  olla  kuuntelijana  vuoroin
kertojana. Vertaistuessa vältetään auttajan ja autettavan roolit. Tämä
tapahtuu  sen  kautta,  että  vertaistuessa  kumpikin  osapuoli  on
mielenterveyskuntoutuja. Heidän välillään tapahtuva ajatuksenvaihto
syntyy  kahden  tasavertaisen  ihmisen  välillä,  vastavuoroisesti.
Kumpikin  voi  olla  vuoroin  saamassa,  vuoroin  antamassa.
Vastavuoroisuus  voisi  hävitä  jos  toinen  olisi  potilaan  asemassa  ja
toinen  auttajan  roolissa.  Vastavuoroisuuden  korostaminen
vertaistuessa  on  tärkeää,  jottei  vertaistuki-  suhde  muodostuisi
luonteeltaan  jonkinlaiseksi  terapiasuhteeksi.  Terapiasuhteessahan on
harvoin vastavuoroisuutta. Terapeutti  pystyäkseen tekemään työtään
pyrkii pysymään neutraalina. Hän ei useinkaan kerro itsestään mitään.
Terapiasuhteessa on asiakkaan ja  terapeutin suhde.  Siinä toinen on
autettavan asemassa ja toinen on auttaja. Terapiasuhteessa autettava
on  potilas  ja  terapeutti  hoidon  ja  tuen  antajana.  Terapiasuhde  on
luonteeltaan  ammatillinen.  Terapeutti  saa  palkkaa  työstään.
Vertaistuessa vältetään palkkasuhdetta. 
Joissakin  mielenterveysyhdistyksissä  kuten  Turun  ITU  ry:ssä
vertaistukihenkilöt tekevät vertaistukisopimuksen tuettavansa kanssa.
ITU:n  vertaistukihenkilöt saavat myös pienen työtoimintakorvauksen
jokaiselta  vertaistukikerralta.  Turun  ITU   on  saanut
ostopalvelusopimuksen  kautta  Turun  terveysvirastolta  taloudellista
tukea vertaistukitoimintaansa. Turun kaupungin terveysvirasto ostaa
näin  ITU:n  tuottaman  vertaistukitoiminnan.  Vertaistukihenkilöiden
saama työtoimintakorvaus ei kuitenkaan ole palkkaa tai palkkiota. Se
on kannustus vapaaehtoistyöhön vertaistukihenkilönä.



Vierellä kulkeminen ja vertaisuus

Vertaistuessa  mahdollistuu  vierellä  kulkemisen  periaate.
Vertaistukihenkilö voi kulkea vertaisensa rinnalla. Hänen ei tarvitse
kulkea edellä oppaana tai ohjaajana.  Hän kulkee kanssaihmisenä ja
lähimmäisenä yhdessä toisen kanssa. Heitä yhdistää mm. se, että he
ovat  kokeneet  samankaltaisia  asioita.  Kumpikin  on  mm.
mielenterveyskuntoutuja.  Tämä  vertaisuus  helpottaa  keskinäistä
vuorovaikutusta  ja  ajatuksenvaihtoa.  Heidän  on  mahdollista  löytää
yhteinen tulkinta erilaisille kokemuksille ja tunteille. Näin vältetään
torjutuksi  tuleminen,  jota  mielenterveyskuntoutujat  joutuvat  usein
kokemaan ns. ’terveen maailman’ ihmissuhteissa.

Vertaistuen J

*Jakaminen

Vertaistuki mahdollistaa elämänkokemusten, tunteiden ja ongelmien
jakamisen. Vertaistuen piirissä olevat mielenterveyskuntoutujat voivat
vailla torjutuksi tulemisen pelkoa kertoa toisilleen omasta elämästään
asioistaan  ja  tunteistaan,  jotka  he  haluavat  jakaa  toistensa  kanssa.
Vaikeiden tunnekokemustenkin jakaminen mahdollistuu vertaistuessa
sillä  vertaistukihenkilöt  ovat  itsekin  kokeneet  vastaavia  tunteita.
Vertaistuessa  poistuu  tunteiden  ja  kokemusten  nonsenleeraus  ja
vähättely. Kokemusten jakamiselle on tärkeää, että sekä kuuntelijan
että  puhujan  uskottavuus  säilyy.  Mielenterveyskuntoutujat  joutuvat
usein tilanteeseen jossa heidän uskottavuutensa ja täysivaltaisuutensa
joutuu kyseenalaiseksi. Näin ei tapahdu vertaistuessa.
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Yhteisöllisyys vertaistuessa

Mielenterveysongelmat  ilmenevät  psykososiaalisina  haittoina  ja
oireina.  Mielenterveyden häiriöistä  kärsivät  ihmiset  ajautuvat  usein
yksinäisyyteen  ja  sosiaaliseen  eristyneisyyteen.  Mielenterveyden
häiriöt merkitsevät usein psykososiaalisten taitojen heikkenemistä ja
taantumista  sekä  vastavuoroisten  ihmissuhteiden  niukkuutta.
Mielenterveyden  järkkyminen  merkitsee  usein
mielenterveyskuntoutujalle  hänen  aikaisempien  siteidensä
yhteisöönsä ja viiteryhmäänsä  heikkenemistä ja särkymistä. Se voi
merkitä  jopa  perheyhteyden  katkeamista.  Vertaistuki
mielenterveysyhdistyksissä  voi  merkitä  uuden  yhteisyyden
löytymistä,  vastavuoroisten  ihmissuhteiden  palautumista  ja
löytymistä.  Mielenterveysyhdistykset  ovat  vertaistuen  yhteisöjä,
joissa mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus löytää ystävyyttä ja
toveruutta.  Heidän ei  tarvitse  olla  yksin.   Mielenterveysyhdistysten
vertaisyhteisössä  on  mahdollista  harjoitella  ja  ottaa  uudelleen
käyttöön  mielenterveysongelman  heikentämiä  sosiaalisia  ja
psyykkisiä  taitoja.  Mielenterveysyhdistykset  tarjoavat  turvallisen
yhteisön  ystävyyssuhteiden  syntymiselle.  Ne  tarjoavat
mielenterveyskuntoutujalle  foorumin  ilmaista  tunteitaan  ja
ajatuksiaan.  Ne  tarjoavat  paikan  tulla  hyväksytyksi  sellaisena
ihmisenä kuin on ilman potilaan roolia ja leimaa. 

Kaveriterapia   ja vertaistuki

Vertaistuki   perustuu  vastavuoroiselle  ihmissuhteelle.  Turkulainen
psykologi  Eugen  Parkatti  on  1970-luvulta  saakka  puhunut
kaveriterapiasta.  Ystävyyssuhde  jossa  vallitsee  tasa-arvoisuus  ja
keskinäinen  kunnioitus,   jossa  kumpikin  on  omana  itsenään
mahdollistaa hyvän perustan kuntouttavalle suhteelle. Kaveri tarjoaa
tukeaan,  solidaarisuuttaan  ja  ymmärrystään  toiselle.  Kaverit  voivat
luottaa  toisiinsa  ja   puhua toisille  elämänsä  ongelmista.  He voivat
yhdessä  kohdata  vaikeita  tunnekokemuksia  ja  elämän  arkipäiväisiä
ongelmia.  Kaveri  voi olla vierellä kulkija, kuuntelija ja ymmärtäjä.



Hänen tarjoamaansa tukea voidaan nimittä kaveriterapiaksi. 

Psykososiaalinen kuntoutuminen ja vertaistuki

Ihmis-  ja  ystävyyssuhteiden  sekä  yhteisöllisyyden  uudelleen
löytyminen  ja  rakentaminen  on  vertaistuen  psykososiaalisesti
kuntouttava  merkitys.  Se  mahdollistaa  kohtaamiseen  ja
vastavuoroisuuteen  perustuvan  kommunikaation.
Mielenterveysyhdistysten  muodostamat  vertaistuen  yhteisöt
mahdollistavat  ihmissuhteet  jotka  rakentuvat  keskinäiseen
kunnioitukseen  ja  tukeen.  Näin  vertaistuella  on  psykososiaalisesti
kuntouttava merkitys.

Mielenterveysalan vertaistuen määritelmä:

Mielenterveysalan  vertaistuki  on  samankaltaisten
elämänkokemuksien  ja  elämänvaiheiden  läpi
eläneiden  ihmisten;  keskinäiseen  tasa-arvoisuuteen,
keskinäiseen  solidaarisuuteen,  kuulluksi  ja
ymmärretyksi  tulemiseen  sekä  kohtaamiseen  ja
keskinäiseen tukeen perustuva ihmissuhteiden muoto.

Mielenterveysalan vertaistuki perustuu

1. Elämänkokemuksien samankaltaisuuteen ja
    yhteisyyteen.
2. Keskinäiseen tasa-arvoisuuteen
3. Keskinäiseen solidaarisuuteen
4. Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen
5. Vastavuoroiseen kommunikaatioon ja ajatusten
    vaihtoon.
6. Kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen.
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1. Elämänkokemuksen yhteisyys

Vertaisuus  perustuu  elämänkokemuksen  "yhteisyyteen",
samoin  koettuihin  elämänvaiheisiin  ja  -kokemuksiin.
Mielenterveyskuntoutujat  voivat  kokea  vertaisuutta  tämän
“yhteisyyden” vuoksi.  He voivat  kokea että  on myös toisia
jotka ovat kokeneet samat vaikeat elämänvaiheet. Heidän ei
tarvitse  olla  yksin  oman  mielenterveyskuntoutujan
kokemusmaailmansa kanssa.

2. Keskinäinen tasa-arvoisuus
  
Vertaistuen  keskeinen  lähtökohta  on  tässä  toiminnassa
toteutuva  keskinenäinen  tasa-arvoisuus.  Vertaistukisuhteessa
kukaan ei leiki mitään ammattiauttajan roolia, toisen hoitajaa,
isää tai äitiä, lääkäriä tai psykologia. Vertaistuki perustuu tasa-
arvoisten ihmisten keskinäiseen tukeen.

3. Keskinäiseen solidaarisuus – et ole yksin

Vertaistuki  perustuu  keskinäiseen  myötätuntoon;  ajatuksen
siitä  että  vertaistuessa  ihmiset  ovat  asettuneet  toistensa
puolelle.  Vertaistuki  mahdollistaa  yksinäisyyden  tunteen
vähenemiseen.  Vertaistuen  piirissä  olevat  voivat  kokea  sen
kuinka  on  toisiakin,  jotka  kamppailevat  samankaltaisten
mielenterveysongelmien kanssa. Se mahdollistaa keskinäisen
solidaarisuuden – kohtalon toveruuden- tunteen siitä, että me
yhdessä kohtaamme vaikeutemme.



4. Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen

Vertaistuessa kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen helpottuu,
kun  keskustelijat  ovat  kokeneet  samantapaisia  asioita
elämässään.

5.  Vastavuoroinen  kommunikaatio  ja  ajatusten
vaihto.

Vertaistuki  mahdollistaa  vastavuoroisen  ajatusten  vaihdon,
kuuntelijan ja puhujan roolin. Voit saada ajatuksia toiselta ja
antaa niitä hänelle. Vastavuoroisuus on toimivan ihmissuhteen
edellytys. 

6. Kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen.

Vertaistuessa  ihmiset  kohtaavat  toisensa  sellaisina  kun  he
ovat.  Kohtaaminen  ei  tapahdu  esimerkiksi  potilaan  tai
hoitajan roolissa vaan tasa-arvoisuuden ja vastavuoroisuuden
sekä  keskinäisen  solidaarisuuden  vallitessa.  Vertaistuessa
tapahtuu  kohtaaminen  minä  –  sinä,  ihmiseltä  ihmiselle
suhteessa.  Kohtaaminen  ei  tapahdu  esimerkiksi  potilaan  ja
auttajan roolissa, vaan kahden tasavertaisen ihmisen välillä.
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Elämänkokemuksen yhteisyys

Vertaisuus  perustuu  elämänkokemuksen  "yhteisyyteen",
samoin  koettuihin  elämänvaiheisiin  ja  -kokemuksiin.  Se
perustuu ajatukseen:

”Et ole yksin mielenterveyskuntoutujan 
elämänkokemuksesi kanssa.”

Vertaistuki  mahdollistaa  tasavertaisen  ihmissuhteen
syntymisen.  Se  mahdollistaa  kokemuksen  ettet  ole  yksin
mielenterveysongelmista  kärsivä.  Vertaistuki  mahdollistaa
kaveriterapian  ja  kohtalontoveruuden.  Yhteisesti  koetut
vaikeudet ja ongelmat luovat mahdollisuuden syvempään ja
toisiaan  ymmärtävään,  jakamiseen  perustuvan
ystävyyssuhteen.

Mielenterveyskuntoutujien  yhteisen  kokemuksen
osa-alueita:

Yhteiset sisäiset kokemukset:
- yhteiset tunnekokemukset 
  esim. tyhjyyden kokemus - kaos mielen sisällä.
- hylätyksi tulemisesta
- toivottomuudesta, masennuksesta
- ahdistuksesta ja peloista
- mielialan rajut ja repivät vaihtelut
- epäluuloista ja uhista
- äänien kuulemisesta
- harhoista
- muistihäiriöistä
- epävarmuudesta ja turvattomuudesta
- yksinäisyydestä ja sosiaalisesta syrjinnästä
- itsemurha-ajatuksista
- itsekunnioituksen ja itsearvostuksen puutteesta



- samanlaiset kokemukset ajatushäiriöistä:
  
Masennuksessa tyypilliset ajatushäiriöt:

1. Yliyleistäminen
-”aina, ei-ikinä”

2. Valikoiva päättely
”vain epäonnistuminen on mahdollista”
-  yksi näkökulma – ei näe muita mahdollisuuksia

3. Ylenmääräinen vastuu itsellä
- ”kaikki asiat ja muiden tunteet ovat minun vastuullani.”

4. Syy-seuraus päätelmät
- ”tästä seuraa aina, että on niin…”

5. Itseen suhteutuva ajattelu
- ”minä olen tyhmä,,, minä tein virheen”

6. Katastrofiajattelu
  - ”vain jotain pahaa voi tapahtua.”

7. Kaksijakoinen musta-valko ajattelu
   -” vain hyvä tai paha on olemassa.”

Maniassa tyypilliset ajatushäiriöt:

1. ”Kaikki tahtovat minua – kaikki vihaavat  minua.”
2. ”He liikkuvat ja ajattelevat liian hitaasti: ”
    - nopea ajattelu – rönsyilevä runsas puhe
   ”On parasta nousta suoraan huipulle”
   - esim. palveluportaiden ohittaminen
3. ”He rakastavat ajatuksiani”
    - kaikki ovat ihastuneita ajatuksistani
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4. ”Kaikki ovat typeriä!”
5. ”En tarvitse lääkkeitäni!”
6. ”Tiedän parhaiten!”
7. ”Elä tänään, - huominen on vielä parempi!”

Samankaltaisista kokemuksista henkisen 
väkivallan uhrina:

- ihmisarvon loukkauksista
- välinpitämättömyydestä
- alistamisesta
- syyllistämisestä ja syytöksistä
- holhoamisesta
- kohtuuttomista vaatimuksista
- esineellistämisestä 

Henkisen väkivallan ilmenemismuotoja:Henkisen väkivallan ilmenemismuotoja:

1.     Isä-äitileikki; Holhous ja kohtelu lapsena1.     Isä-äitileikki; Holhous ja kohtelu lapsena

2.    “Minä ajattelen sinun puolestasi”- leikki2.    “Minä ajattelen sinun puolestasi”- leikki
3.    ”Poistun huoneesta kun sinä saavut ja näytän sinulle selkääni” –
        leikki
4.    ”Olet minulle ilmaa” -  leikki
5.    Ohipuhumisleikki – “Puhun sinun puolestasi “- leikki5.    Ohipuhumisleikki – “Puhun sinun puolestasi “- leikki
6.   ”Olet apina – et ole ihminen” – leikki
7.    Tietäjä- ajatustenlukija- leikki  –
      “Minä tiedän ajatuksesi”-leikki
8.    Hoitaja – potilas- leikki
9.    Minä käsken- leikki  -  hierarkiset valtasuhteet- leikki
       -“ Koska minä olen viisaampi kuin sinä” -leikki
       -“ Koska minä olen pomosi”-leikki
10.  Psykiatri- lääkäri- leikki
11.  Poliisileikki – kuulusteluleikki
12.  Yleisen syyttäjän leikki:



Syytöksen pelejä:
12.1. Vihjaus12.1. Vihjaus
12.2 Moraalinen syytös12.2 Moraalinen syytös
12.3. Rikosoikeudellinen syytös12.3. Rikosoikeudellinen syytös
12.4. Syytös älyllisyyden ja tietoisuuden puutteesta12.4. Syytös älyllisyyden ja tietoisuuden puutteesta
12.5. Syytös epäinhimmillisyydestä12.5. Syytös epäinhimmillisyydestä
12.6. Syytös rakkaudettomuudesta ja tunteettomuudesta12.6. Syytös rakkaudettomuudesta ja tunteettomuudesta
12.7. Syytös kielteisistä tunteista12.7. Syytös kielteisistä tunteista
12.8. Syytös merkityksettömyydestä12.8. Syytös merkityksettömyydestä
12.9. Syytös epäonnistumisesta12.9. Syytös epäonnistumisesta
12.10. Syytös sairauden aiheuttamisesta toisille ja  itselleen.12.10. Syytös sairauden aiheuttamisesta toisille ja  itselleen.
13.  Pappisleikki – “Minä puhun jumalan sanoja”-leikki
14. Opettaja-oppilas- leikki
15.  Kaksisuuntaisen viestin -leikki
16.  En tunne sinua lainkaan -leikki
17.  Häivy pöydästäni -leikki
18.  Selkään puukotus -leikki
19. Olet henkisen väkivallan harjoittaja-leikki
20. Uhkaamisleikit
20.1. Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen
20.2. Hylkäämisellä uhkaaminen
20.3.  Sosiaalisella  häpeällä
uhkaaminen
20.4. Panettelulla  ja häpäisemisellä  uhkaaminen
20.5. Taloudellisilla pakotteilla uhkaaminen
20.6.  Uhkaus  mielisairaalaan  joutumisesta:  ”Soitan  ambulanssin
sinua
         hakemaan!”
21. Riidan kylvämisen leikit
22. Kielteisten odotusten leikki

Lähde: Jorma Heikkinen: Henkisen väkivallan pelit ja leikit, 
Psykonomiopisto 2004.
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Yhteiset kokemukset psyykkisestä kriisistä:

Kriisin alkaminen
- oireiden tunnistaminen
Miten selvitä kriisissä
- oireiden hallinta
Mistä apua kriisin puhjetessa
- mielenterveystoimistot
- omahoitaja
- oma lääkäri
- sairaalahoito

Yhteiset kokemukset lääkityksestä

Lääkityksen haitoista ja sivuoireista:
- esim. "levottomat jalat" 
-  neuroleptien väsyttävä ja lamaava vaikutus.
Lääkityksen hyödyistä ja hoitavista vaikutuksista

Yhteiset kokemukset hoidosta psykoterapioista ja 
mielenterveyspalveluista.

Sairaalakokemukset
Kokemukset mielenterveystoimistojen palveluista

Yhteiset kokemukset kuntoutumisesta

Kuntoutumisen polut
Kuntoutumisen vaiheet
Kuntoutumisen portaat
Miten oireidensa kanssa selviää
Miten oireista huolimatta voi elää täysipainoista elämää.
Miten oireet lievittyvät
Itsehoidon merkitys ja keinot



Yhteiset  kokemukset  sosiaaliturvaan  liittyvissä
asioissa

Mitä muutoksia sosiaaliturvassa tapahtuu
- uuden tiedon välittyminen
- huolestuneisuuden ja epävarmuuden    väheneminen
Mitä kannatta huomioida sosiaaliturvaetuuksia 
haettaessa.

Yhteiset  ja  samankaltaiset  elämänkokemukset  ovat
perustana  vastavuoroiselle  ihmissuhteelle  joka
mahdollistaa vertaistuen toimivuuden.

Psyykkistä  kriisiä  ja  henkistä  kärsimystä   on  helpompi
ymmärtää, mikäli itse on kokenut ja läpielänyt ne.

Psyykkinen kärsimys on aina omakohtaista ja vain kokija
itse lopulta tietää mikä merkitys ja sisältö niillä on ollut. 
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Missä vertaistukihenkilöitä tarvitaan?

* Mielenterveysyhdistyksissä
* Sopeutumisvalmennuksessa
* Oma-apu- ja itsehoitoryhmissä
* Kuntoutusleireillä ja -kursseilla
* Sairaaloissa - oireiden hallinta ryhmissä
* Työpaikoilla ja kouluissa
* Kaikkialla missä halutaan vähentää ennakkoluuloja 
mielenterveyden
   ongelmia kohtaan.
* Kaikkialla missä halutaan lisätä tietoa ja ymmärtämystä  paremman
   mielenterveyden saavuttamiseksi.

Mitä vertaistukihenkilö voi antaa?

*  Hän voi vähentää epävarmuutta 
    ja huolestuneisuutta.
*  Hän voi antaa hyvän esimerkin.
*  Ongelmien jakamisen
*  Rauhallisen suhtautumisen
*  Suotuisan leimautumisen
*  Myötätunnon, solidaarisuuden ja
    sympatian luomisen
*  Hyödyllisen informaation ja 
    tiedon saamisen.



Vertaistuen keskeisiä sanoja ja vertaistuen muotoja:

* Sairaaloiden tupakkahuone terapia
* Yksilöllinen vertaistuki
* Kaveriterapia - lähimmäisyys – toveriapu 
* Vertaistukiryhmät - Oma-apuryhmät
* Mielenterveysyhdistykset ovat vertaistuen yhteisöjä
* Mielenterveysyhdistys muodostaa sosiaalisen verkoston
* Sairaalavierailut 
*Kotivierailut
*Vertaiskahvilatoiminta
* Vertaistuki leirit
* Keskinäinen solidaarisuus - yhteiset kokemukset -  kohtalontoveruus
* Vastavuoroinen ajatusten vaihto – kuuntelijana vertainen

Vertaistuen sisältö:

Vastavuoroinen ihmissuhde
Vastavuoroisessa  ihmissuhteessa  vallitsee  tasa-arvoisuus  ja
keskinäinen kunnioitus. Kumpikin voi olla antamassa ja saamassa.
Kumpikin voi olla sekä kuuntelijana, että puhujana. Kumpikin tulee
ymmärretyksi  ja  kumpikin  voi  luottaa  toisensa  sanoihin.
Vertaistuessa  toteutuu  vastavuoroisuus  ja   kahden  ihmisen
kohtaaminen.  Kohtaaminen ei  tapahdu minä – se suhteessa.  Se ei
tapahdu  auttaja-autettava  tai  hoitaja-potilassuhteessa  vaan  minä  -
sinä suhteessa, jossa kasvokkain kohtaa kaksi tasavertaista ihmistä.

Myönteisten tunnekokemusten 
saaminen

Vertaistuki mahdollistaa myönteiset tunnekokemukset:
- kannustus
- luottamus
- huomiointi
- kuuntelu
- kykyjen ja uskottavuuden huomioiminen
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Hyödyllisen tiedon saaminen
- neuvot
- tiedotus
- opastus

Arvostuksen saaminen
- arvonanto
- palaute
- kykyjen ja uskottavuuden huomioiminen

Käytännön tuki
- apu
- raha - työtoiminta 



Vertaistuki - MTKL:n ja mielenterveysyhdistysten
toiminnallinen perusta:

MTKL:n  ja sen paikallisten mielenterveysyhdistysten toiminnallinen
perusta  ja  sisältö  on  vertaistuen  malli  ja  ihanne.   Tätä  mallia  on
sovellettu  hyvin  tuloksin  paikallisissa  mielenterveysyhdistyksissä  ja
MTKL:n kuntoutuskurssi- toiminnassa.

Vertaistuki kuntouttavaa

Vertaistukeen  perustuvien  mielenterveyhdistysten  toiminnalla  on
psykososiaalisesti  kuntouttava merkitys  näiden yhdistysten jäsenille.
Sen  myönteiset  vaikutukset  ilmenevät  mielenterveyden  häiriön
aiheuttaman   psykososiaalisen  kriisin  ja  vammojen  haittojen
vähenemisenä,  mielenterveyskuntoutujien  kokeman  elämänlaadun
paranemisena  sekä  sosiaali-  ja  terveyspalvelujen  käytön
vähenemisenä. 

Vertaistuesta säästöjä

Vertaistuen  psykososiaalisesti  kuntouttava  vaikutus  aikaansaa
kalliiden  erikoissairaanhoidon  ja  sosiaalipalveluiden  käytön
vähenemistä.  Näin  mielenterveysyhdistysten  toiminta  aikaansaa
merkittäviä  säästöjä  yhteiskunnalle  kalliin  erikoissairaanhoidon  ja
sosiaalityön käytön vähenemisenä.

Vertaistuki käyttämätön voimavara

Vertaistuen  piirissä  on  vielä  pieni  osa  mielenterveyskuntoutujista.
Mielenterveysyhdistysten toiminnan tehostuessa ne voisivat saavuttaa
nykyistä  paljon  mittavamman  joukon  ihmisiä.  Joka  viides
suomalainen oireilee psyykkisesti  jossakin elämänsä vaiheessa. Kun
nyt MTKL:n jäsenyyden piiriin mahtuu alle 15 000 suomalaista, voisi

95



tämä luku olla periaatteessa jopa lähes miljoona ihmistä.
Vertaistuen mallia voitaisiin lisäksi soveltaa myös sopeutumis- 
valmennuksessa, kuntoutuksen eri portaissa; sairaaloissa, kuntou-
tuskodeissa ja muiden mielenterveyspalveluiden yhteydessä. 
Vertaistuen soveltamisen mahdollisuuksia on nähtävissä myös muualla
yhteiskunnassa, mm. työelämässä ja  koulutuksen piirissä.



Keskustelukysymyksiä opintokerholle vertaistuesta

1.   Millä tavoin mielestäsi vertaistuki on MTKL:n toiminnan 
perusta?
2.   Keskustelkaa täysivaltaistumisen ja  voimaantumisen käsitteestä.
3.   Keskustelkaa vertaistuen kolmesta K:sta, kunnioittamisesta
      kuuntelemisesta ja kannustamisesta.
4. Keskustelkaa vertaistuen esteistä: kolmesta  kielteisestä K:sta:    
    kuuntelemattomuudesta, kohtaamattomuudesta ja kovista arvoista.

 
5. Keskustelkaa ryhmässä vertaistuen kolmesta  V:stä: Vertaisuudesta,
     vastavuoroisuudesta ja vierellä kulkemisesta.
6.   Keskustelkaa vertaistuen J:stä: Jakamisesta.
7. Miten yhteisöllisyys vertaistuessa voi toteutua 
     mielenterveysyhdistyksessä?
8.  Keskustelkaa kaveriterapiasta.
9. Millä tavoin vertaistuki voi olla psykososiaalisesti kuntouttavaa?

     10. Miten ’elämänkokemuksen yhteisyys’ voi auttaa vastavuoroisen 
                    ihmissuhteen syntymisessä.
11. Keskustelkaa aiheesta: Vertaistuki kuntouttavaa.
12. Keskustelkaa aiheesta: Vertaistuki käyttämätön voimavara
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IV Luku: Kokemusasiantuntijuuden aate

Psykonominen  kokemusasiantuntijuuden  aate  perustuu  oman
elämänkokemuksen  kautta  hankittuun  mielenterveysalan  tietoon  ja
taitoon.  MTKL:n  paikallisissa  mielenterveysyhdistyksissä  monet
mielenterveys- kuntoutujat ovat toimineet vertaistukeen perustuvassa
vapaaehtoistyössä.  He  ovat  jäsentäneet  omaa  mielenterveys-
kuntoutujan elämänkokemustaan monissa mielenterveyttä sivuavissa
koulutustilaisuuksissa, he ovat lukeneet laajasti alan kirjallisuutta ja
artikkeleita,  mielenterveysyhdistysten vertaistuki-  toiminnassa ja he
ovat oppineet toisten mielenterveyskuntoutujien kokemuksista. Näistä
aineksista   on  rakentunut  heille  monipuolinen,  syvällinen
omakohtainen  näkemys  ja  ymmärrys  mielenterveydestä,
kuntoutumisesta ja vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä. Psykonomia
arvostaa ja kunnioittaa tätä. Psykonomia-aatetta myös tarvitaan tämän
asiantuntemuksen arvostamiseksi ja kehittämiseksi. 



MTKL:n puheenjohtajan Raimo Matikaisen dialogi 
Jorma Heikkisen kanssa kokemusasiantuntijuudesta 
Joensuussa 12.2.2004

Mikä merkitys kokemusasiantuntijuudella?

Jorma: 
Tarkoitus on puhua kokemusasiantuntijuudesta, siitä, mikä merkitys
kokemusasiantuntijuudesta  on   liitomme  toiminnassa  ja
mielenterveys-  yhdistysten  toiminnassa.  Siitä  minkälaisen
pätevyyden,  minkälaisen  kompetenssin  elämänkokemus  voi  antaa
siihen  työhön,  mitä  teemme  mielenterveysyhdistyksissä  ja  liiton
tasolla.
Sinä,  Raimo  olet  ollut  kolmekymmentä  vuotta
kokemusasiantuntijuuden  ehkä  näkyvimpiä  nimiä  koko  Suomessa.
Miten  sinä  koet,  että  tämä  kokemuksellinen   asiantuntemus  on
auttanut sinua  toiminnassasi?

Raimo: 
Kyllä  se  voi  olla,  että  se  ollut  elämäntarinani  pelastus  silloin,  kun
täällä Koskelassa tämä yhdistys perustettiin, samoin , kuin liittokin.
Meillä  on  suunnilleen  sama  historia  liiton  kanssa.  Kun  siellä  oli
ensimmäiset henkilöt, noin 10 henkeä, heistä suurin osa oli avoimia ja
silloin  päätettiin,  että  ne,  jotka  haluavat  esiintyä  omilla  nimillään
omassa tapauksessaan voivat esiintyä yhdistyksen puolesta ja nimissä.
Ja silloin meitä muutamia oli ja minä olin yksi heistä, joka aloitin jo
silloin pelata avoimin kortein. Lehdissä ja tiedotus välineissä kun oli
juttuja  yhdistyksen  perustamisesta,  esiintyivät  muutamat  meistä
omilla  nimillään,  en  minä  ollut  ainoa,  mutta  ehkä  olin  jo  silloin
näkyvin  täälläpäin  ja  olin  rehellinen  omasta  taustastani  ja  siitä  se
oikeastaan  lähti  liikkeelle.  Se  oli  minulle  henkilökohtainen
toimintatapa,  voin  käyttää  omaa itseäni  tiedotuksessa,  siellä,  missä
käyn puhumassa.
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Jorma: 
Olen  muistaakseni  ollut  mukana  monta  kertaa  sellaisessa
tilaisuudessa,  jossa  sinä  olet  kertonut  omista  kokemuksistasi
mielisairaalassa  ja  mielenterveystoimiston  asiakkaana.  Muistanko
väärin?

Raimo: 
Et  varmaankaan.  Kyllä  minä  sitä  olen  aika  paljon  harrastanut  jo
silloin, kun esitin kritiikkiä edelleenkin aika huonoa hoitokulttuuria
päin, Otan itseni aina esille ja puutun siihen, että tällaista kulttuuria
vielä jatkuu, eristämistä ja pakkohoitoa, vastentahtoisia toimenpiteitä
ja  yleensäkään  en  ymmärrä  psykiatrian  menettelytapoja,  koska  ne
ovat kriminaalihoidollisia. Kuitenkin on kysymys terveydenhuollosta
ja sinne ei sovellu nämä pakkohoidot. Sitä vastaan olen kapinallinen.
Olen  myös  kertonut,  miksi  minä  olen  joutunut  koppiin  ja  miten
pienestä  syystä,  rikkomalla  sairaalan  sääntöjä.  Tässä  on  käytetty
mielivaltaa terveydenhuollossa,  ainakin siihen aikaan, kun itse olin
hoidossa. Niin, ja se johti tähän työhön ja lähtemiseen.

Jorma: 
Niin,  että  tavallaan  kun  sinä  koit  sitä  mielivaltaa  ja
epäoikeudenmukaisuutta ja väärinkohtelua siellä sairaalassa, se antoi
sinulle pontimen lähteä liikkeelle. Tavallaan vaikeat kokemukset on
sinun voimavarasi.

Raimo: 
Kyllä ja täsmälleen näin ja näin jälkikäteen on helppoa tunnistaa ne
vaiheet, missä oltiin päästy eteenpäin milläkin tavalla, mutta se voisi
joskus  –  minä  olen  käyttänyt  sellaista  sanontaa,  kuin  kielteisen
energian käyttäminen voimavarana. Nämä ikävät, joilla voi rakentaa
tätä yhdistystä.

Jorma:
Meillä  on  psykonomiopistossa  puhuttu  siitä,  että   heikkous  voi
muuttua  vahvuudeksi.  Että  vertaistukitoiminnassa



mielenterveyskuntoutujan  kokemustausta,  sitä  voikin  ruveta
hyödyntämään vertaistukitoiminnassa kun pääsee yli sen sosiaalisen
häpeän ja  kieltämisen  ja  antaa  itselleen  oikeuden olla  psyykkisesti
kärsivä  ihminen,  askel  askeleelta  heikkous  voikin  muuttua
voimavaraksi.. Oletko sinä, Raimo kokenut samalla tavalla, että sinun
heikkous,  ne  potilaskokemukset  ja  sairauden  kokemukset,  että  ne
olisikin muuttunut sinun voimavaraksi?

Raimo:
Kyllä,  ihan  täsmälleen  näin  ja  tässä  on  sillä  tavalla  oman  itsen
kohdalla,  että  tässä  ikävät  ja  huonot  kokemukset  on  muuttunut
kolmenkymmenen vuoden aikana asiantuntijuudeksi, koska sellaista
kokemusasiantuntijuutta ei ole muilla ja sitten, kun jälkikäteen pystyy
analysoimaan,  mitä  se  on,  mitä  tämä  on,  miten  minua  kohdellaan
väärin  jossakin  terveydenhoitotilanteessa.  Minä  olen  pystynyt
hyödyntämään sen kaikessa tiedonvälityksessä – ei tietenkään yksin
koska  minä  olen  itse  toiminut  30  vuotta  tämmöisessä
vertaistukiryhmässä  vetäjänä  ja  siellä  minä  saan  vahvistusta  tälle
omalle ajantajulle  koko ajan, koska aina tulee uusia ja uusia ihmisiä,
joilla  on  samantyyppinen  kokemus.  Se  vahvistaa  laajemmin  ja
uskaltaa puhua
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Oman kokemuksen kautta sinuiksi 
mielenterveysasioiden kanssa:

Jorma:
Me psykonomiopistossa puhumme kokemusasiantuntijuudesta. Se on
kolmas kivijalka psykonomia-aatteessa. Siinä ideana nimenomaan on
se, että oman kantapään, oman kokemuksen kautta voi tulla sinuiksi
mielenterveysasioiden  kanssa,  oppia  niistä  yhä  syvemmin  ja
ymmärtää  sen  oman,  henkilökohtaisen  kokemuksensa  kautta
yleisempiäkin  ilmiöitä  ja  asioita  mielenterveystyöstä.  Onko  sinulla
samanlainen  käsitys,  että  nimenomaan  oman  elämänkokemuksen,
oman  kantapään  kautta  voi  tulla  sinuiksi  mielenterveysasioiden
kanssa?

Raimo:
Se on oikeastaan ainoa tie  mielestäni ainoa tie, koska eihän toinen
voi toisen puolesta elää ja siinä mielessä toiset ammattilaiset  lähtevät
väärälle tielle, jos he ajattelevat, että  he opettelevat, että he tietävät
toisen puolesta eivätkä sitten kunnioita minun omaa kokemusta.. Se
on, jos tarkemmin ajattelee, tulevaisuuden ainoa mahdollisuus  saada
tämä   yhä  paheneva   henkinen  pahoinvoinnin  kierre  poikki.  Se
kokemuksellinen tieto tulee käyttöön  ja sitä aletaan myös hyväksyä
ja arvostaa. Siinä ei ole mitään muita vaihtoehtoja, koska nythän tämä
on menossa yhä hullumpaan suuntaan tämä meno. 

Jorma:
Kyllä, että tavallaan koko mielenterveystyön yksi suuri, käyttämätön
voimavara  on  tämä  elämänkokemuksellinen  asiantuntijuus,  mitä
vuosikausia  mielenterveysasioiden  kanssa  tekemisissä  olleet
mielenterveysaktiivit ovat tehneet. Kolmannen sektorin voimavara on
juuri  tässä  elämänkokemuksen  rikkaudessa  ja  voimassa,  että  sen
hyödyntäminen  ja  sen  mukaan  ottaminen  mielenterveystyöhön  on
suuri edistysaskel.



Raimo:
Ja  sitten  meidän  suomalaisten  pitää  olla  ylpeitä  tämän  kolmannen
sektorin,  tämän  mielenterveyskentän  organisoimisesta,  koska  se
edellyttää sitten tämän organisoitumisen, että sen voi ottaa käyttöön ,
eli näitä yhdistyksiä ja sitten myös näitä omaisyhdistyksiä, joissa tätä
kokemusasiantuntijuutta voi siltä näkökulmalta myös ottaa käyttöön..
Ja sitten se vaatii – kuten sinä, Jorma olet tässä teoriaa rakentanut, me
eletään  tämmöisessä  länsimaisessa  yhteiskunnassa  ja  me
ymmärretään myös tieteellinen tutkimus ja teoria. Tämä vaatii selkeän
systeemin,  tämä  psykonomia,  jossa  on  mukana  tämä
kokemusasiantuntijuus,  joka  on  osa   psykonomiaa.  Silloin  tämä
organisaatio on osa sitä.
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Arvo elämänkokemukselle:

Jorma:
Mehän  ollaan  eletty  tällaista  aikaa,  joka  ei  anna  mitään  arvoa
elämänkokemukselle.  Aikaisemmin  yhteiskunnassa  elämänkokemus
oli  tärkeä.  Tämähän  on  vanha,  hyvin  vanha  asia.  Ennen  vanhaan
työpaikoilla arvostettiin sitä, että ihmisellä on pitkäaikainen kokemus
siitä  työstä  ja  elämänkokemusta,  arvostettiin  vanhojen  ihmisten
elämänviisautta. Sitä hyödynnettiin perheissä, siirrettiin hyviä tapoja
ja osaamista. Mutta nyt tämä uudempi kehitys on katkaissut tämän ja
me arvostetaan vain professioita ja professionalismia, ammattilaisia,
asiantuntijoita, spesialisteja,  joilla on korkea yliopistollinen koulutus
ja  status  ja  elämänkokemus,  sille  ei  anneta,  ei  olla  pitkään aikaan
annettu minkäänlaista  arvoa, että nyt psykonomiopisto kapinallisesti
nostaa tämän vanhan elämänkokemuksen uudelleen esiin.

Raimo:
Niin  ja  se  on  ihan  välttämätöntäkin,  ettei  käy  tosi  hankalasti.  Ei
semmoinen yhteiskunta voi hyvin, jossa on näin suuri joukko ihmisiä
psyykkisistä syistä eläkkeellä, tai kärsii niistä ongelmista. Otetaan nyt
esimerkki:  Joensuun  kaupungissa  on  50  000,  meillä  on
mielenterveysyksikkö,  aika  itsenäinen  20-paikkainen  osasto,
kuntoutuspoliklinikka ja paljon muuta avohoitoa ja joka vuosi tänne
tulee  uusia  asiakkaita  yhtä  paljon,  kuin  tänne  syntyy  lapsia,  450.
Entisten  asiakkaiden  lisäksi  terveyskeskuksiin  tulee  tuon  verran
ihmisiä lisää ja sama resurssi suurin piirtein.
Jorma:
Jatketaan  tästä  kokemusasiantuntija-aatteesta  ja  lähdetään  liikkeelle
siitä, mihin jäätiin, puhutaan siitä, että tällä kokemusasiantuntijudella
on melkoinen käyttöarvo mielenterveysyhdistystoiminnassa, että juuri
mielenterveysyhdistyksiin,  vertaistukitoimintaan  ja  kaikkiin
yhdistyksen toimintaan osallistuminen on hirveän suureksi hyödyksi.
Se, että on oma kokemus  mielenterveyden ongelmista. Se helpottaa
kohtaamista kun tuntee  oman taustansa, on jäsentänyt sitä, niin että
se  helpottaa  hurjasti  toisen  mielenterveyskuntoutujan  kohtaamista.
Kummoinen näkökulma sinulla on siitä, helpottaako se, että sinulla
on henkilökohtainen kokemus?



Raimo:
Ehdottomasti. Se on minun ainoa käyttövara tässä ja ammattitaito. Oli
tilanne mikä hyvänsä, niin aina saa kontaktin kohtalotoverin kanssa.
Sehän on ihan luonnollinen asia, silloin ei tarvitse selittää, mistä on
kysymys,  kumpikin  on kokenut  saman asian  ja  aaltopituus  on heti
sama.  Siinä  tulee  se  mielenkiintoinen  kysymys,  voitaisiinko  tätä
voimavaraa  ruveta  virallisesti  käyttämään  mielenterveystyössä
psykiatrian apuna ja se on se kova juttu. Sitä me ei voida vielä tehdä,
koska meidän työtä ei tunneta eikä sitä vielä arvosteta.
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Mielenterveyskuntoutujia yhdistysten toimihenkilöiksi:

Jorma:
Mutta  minä  näkisin,  että  pitäisi  aloittaa  näistä  yhdistyksistä  juuri
siihen tapaan, kuin täällä Pohjois-Karjalassa on tehty, että yhdistysten
toimihenkilöiksi  palkataan  mielenterveyskuntoutujia.  Miten  sinä
suhtautuisit siihen, että myös liiton toiminnassa tähdättäisiin siihen,
että mahdollisimman monella liiton työntekijällä olisi  omakohtaista
kokemusta mielenterveyden ongelmista,  miten  järkevänä sinä  pidät
tällaista aloitetta?

Raimo:
Onhan  se  järkevä.  Siinä  vain  pitäisi  olla  se,  että  liitonkin  pitäisi
suostua siihen, että asiat eivät edisty niin nopeasti. Mutta se olisi se
hinta siitä, että palkattaisiin kuntoutujia. Mutta voitaisiinhan liitossa
käyttää  tällaisia  ihmisiä  aputehtävissä  yhdistelmätuella  ja
tämmöisillä, mutta toisaalta meillä ei ole vielä tällaista kulttuuria, että
olisi suositus, että on tällainen tausta työhön tullessa. Mehän ollaan
käytetty  sitä  täällä,  että  terveet  pois,  jos  kuntoutujia  on  saatavilla
siihen tehtävään. Ei siinä sorreta ketään, muuta nämä ihmiset eivät
muuten pääse mihinkään.

Jorma:
Miten  tärkeänä  sinä  pitäisit  sitten  sitä,  että  meidän  liitto  ryhtyisi
aktiivisesti  kouluttamaan  mielenterveysyhdistysten  työntekijöitä
ohjaajiksi ja jopa ihan toiminnanohjaajiksi. Olisiko se sinun mielestä
mielekäs  tavoite,  että  liitto  ottaisi  tavoitteeksi  rakentaa
koulutusohjelma  mielenterveystyöntekijöiden  kouluttamiseen  ja
nimenomaan,  että  tausta  olisi  mielenterveyskuntoutujan
elämänkokemus?

Raimo:
Siihen suuntaan meillä liitossa jo hieman hapuillaan, että meillä on
näitä  vertaistukihenkilökoulutuksia,  mutta  kyllä  siellä  oli  vähän
sellainen  vähättelevä  näkemys  liitossa  siitä,  että  pystyykö  nämä
ihmiset  tekemään  ja  jaksaako  he.  Tämä  on  yleinen,  samanlainen
asenne,  kuin  muuallakin,  että  sen  takia  kannattaisi  pioneerityönä



liitossa kokeilla tätä jollakin alueella, vaikka vahvistaa tämä näkemys,
että  voitaisiin  käyttää  tämä  kokemusasiantuntemus  täysimääräisenä
näissä työpaikoissa ja sitten siihen pitäisi rakentaa työhön ohjausta ja
tukirakennetta liiton suunnalta, että mennään tiettyjen vaiheiden läpi,
että päästään kiinni työelämään. Tämä on sellainen kulttuuriasia.

Jorma:
Jos  nyt  ajatellaan  tällaisen  koulutusjärjestelmän  rakentamista,  niin
mistä päästä se olisi syytä aloittaa?

Raimo:
No  ehkä  varmaan  siinä  kannattaisi  katsoa,  että  aloittaisi
ohjaajakoulutuksesta, ihan tällaisesta ryhmänvetäjäkoulutuksesta, jota
meillä  jo  vähän  on  ja  siitä  voi  lähteä  eteenpäin  vaativampiin
hommiin.
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Koulutusohjelma mielenterveysyhdistysten toimiin:

Jorma:
Pitäisitkö sinä mahdollisena,  että olisi erillinen ohjaajatutkinto, että
mielenterveysyhdistyksissä  tehtäisiin  erillinen  koulutusohjelma
ammatillisen  pätevyyden  hankkimiseksi,  että  olisi  pari  lukukautta
kestävä ohjaajakoulutus?

Raimo:
Ei  mikään  huono  ajatus.  Siitä  pitää  laajasti  keskustella  sekä
liittohallituksessa  että  valtuustossa,  miten  se  käytännössä
toteutettaisiin,  tarvittaisiinko  siihen  joku  oppilaitos,  joka  sitoutuisi
tällaisen  kurssiohjelman  tekemiseen,  vai  onko  liitolla  tällaista
koulutusta. Ei mikään huono ajatus. Sitä pitäisi nyt vain kehittää.

Jorma:
Tässä  meillä  nyt  on  visio  siitä,  että  koulutettaisiin
mielenterveyskuntoutujia  ohjaajiksi,  mutta  millä  tavalla  sitten  tätä
kokemusasiantuntijuutta  voitaisiin  hyödyntää  julkisen
terveydenhuollon  piirissä?  Millaisia  sovellusmahdollisuuksia  sinä
näet  vertaisohjaajille  ja  vertaistutoreille  olevan
mielenterveystoimistoissa, tai peräti sairaaloiden osastoilla?

Raimo:
Sitähän  käytetään  täälläpäin  pikkusen  ja  olen  itsekin  menossa
Kaprakkaan  tässä  roolissa  kouluttamaan  opettajia,  että  kyllä  se  on
vain  sitkeä  työ  se  markkinointityö  ja  liitolle  kuuluisi  tämä
markkinointityö.  Näitä  esiintymään  pystyviä  kuntoutujia  ja  asiansa
osaavia  mielenterveyskuntoutujia,  heitä  on  ja  heitä  pitäisi
markkinoida näihin kouluihin tehokkaammin ja aluesihteereille voisi
myös  markkinoida,  he  tuntevat  paremmin paikallisia  olosuhteita  ja
ammattiasteen  koulutukseen   sisälle  meidän  pitäisi  päästä.  Että
mielenterveysalan koulutukseen pitäisi saada näitä osaksi koulutusta.

Kyllä  tuo  on  tärkeä  näkökulma,  kaikkeen  mielenterveysalan
koulutukseen  pitäisi  saada  mukaan  tämä  kokemuksellinen  puoli,
miten  tärkeää  kokemuksellisuus  on  ymmärtämisen  suhteen,  että



vertaisohjaajia  ja  vertaistutoreita  sitten  käytettäisiin  laajasti  kun
koulutetaan mielenterveysalan ammattilaisia.

Toinen  tapa  on  tämä  eteläeurooppalainen  tapa,  että  muodostetaan
työyhteisöjä,  joissa  on  psykiatrian  alan  ammattilaisia  ja  palvelujen
käyttäjiä  tekemässä  yhdessä  töitä.  Se  on  tavallaan  se  pidemmälle
viety prosessi. Esim. Italiassa on paljon psykologeja, jotka toimivat
yhdistyksissä  osan  viikkoa  ja  osan  julkisella  puolella.  Sellaisia
yhdistelmiä meillä  on hyvin  vähän Suomessa.  Julkinen puoli  voisi
antaa sen ihmisen mielenterveysyhdistyksiin töihin osaksi työaikaa.
Meillä  on  täällä  Puoskassa  vähän  päästy  kokeilemaan.  Omaisten
puolelta Karppinen tuli meille töihin ja hän oli kolme vuotta meidän
yhdistyksessä töissä vetämässä projektia. Se oli kova juttu välillä, että
hän  pystyi  tekemään  sellaisen  päätöksen,  että  hän  tulee  tänne
yhdistykseen  töihin.  Tämä on se  pitkän  tähtäimen  ajatus  ja  silloin
tämä meidän kulttuuri  luonnollisella tavalla menee koulutukseen ja
osaamiseen.
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Mielenterveysalan ammattilaisia 
mielenterveysyhdistysten toimintaan:

Jorma:
Sinä näet siis tärkeänä sen, että mielenterveysalan ammattilaisia tulisi
myös mielenterveysyhdistysten toimintaan?

Raimo:
Kyllä, mutta ei siis vallankäyttäjinä, vaan siis tasavertaisin osaajina ja
tuovat heidän osaamistaan mukanaan ja se on vaarallinen tilanne, jos
sieltä tulee sellainen ihminen, joka ottaa sen yhdistyksen hallintaansa,
silloin häviää tämä kokemus.

Jorma:
Meillähän  Turun  Itussa  on  ensimmäistä  kertaa  psykologi
palkkalistoilla. Hän on Voima- projektin projektisihteeri ja meillä on
ollut  sama linja,  kuin  liitossakin,  että  kaivataan  alan  ammattilaisia
meidän toimissa.  Mitä  sinä  luulet,  voisiko  siinä  asteittain  tapahtua
jotain  myönteisempää  muutosta,  että  yhdistyksiin  ja  liittoon  tulisi
tämän keskieurooppalaisen mallin mukaan myös alan ammattilaisia
työskentelemään?

Raimo:
Ehdottomasti  pitkässä juoksussa,  mutta  tässä pitää olla  tarkka,  että
yhdistyksen pitäisi pystyä valitsemaan sen ihmisen ja hyväksymään
sen. Ei niin, että se jostakin määrätään. Se voi olla asenteeltaan mitä
hyvänsä,  se  voi  tehdä  tuhoa  toiminnalle,  muta  tämä  nyt  olisi
enemmän valintajuttu, että minä olen täällä tehnyt etsintätyötä, että
löydän sellaisia ihmisiä, jotka hyväksyy meidänkin työskentelytavat,
Silloin heidän kanssaan on helpompi ruveta yhteistyötä tekemään. Se
on  meilläkin  yhteistyötä  koko  ajan,  mutta  kuitenkin  eri  paikoissa
toimitaan.  Nyt  esimerkiksi  tässä  tukiasuntoasiassa  ollaan  löydetty
psykiatrian  kanssa  Joensuussa  toisemme,  valitaan  yhdessä  se
tukihenkilö siihen asuntoon, heillä on hyviä ajatuksia, kuka se voisi
olla ja he tarjoaa sen ammatillisen avun ja meiltä tulee se yhdistyksen



toiminta. Tämä on hyvä juttu. Mutta ei se vielä joka puolella Suomea
ole,  ollaan valovuosien  päässä.  Turku on hyvä esimerkki,  siellä  se
toimii,  se  on siellä  mennyt  vielä  pidemmälle  kuin meillä  ja  se  on
käytännöllisempää  jo  koska  siellä  liikkuu  raha  ja  siten  se  on
mahdollista.  Vapaaehtoispohjalta  ei  voi  kaikkea  tehdä.  Mutta  noin
keskimäärin  voisi  sanoa,  että  Suomessa  varmaan  löytyisi,  jos  me
osaisimme oikealla tavalla etsiä ja liiton pitäisi kanssa tähän suuntaan
ruveta miettimään, että löydettäisiin näitä vapaaehtoisia ihmisiä. On
ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan halua mitään rahaa ottaa, mutta
haluaisivat auttaa ja olla tässä yhdistyksessä mukana. Näitä me ollaan
etsitty.  Sitten  siinä  voisi  olla  ihan  joku  tv-kampanja,  missä  näitä
yhdistyksiä voisi oppia tuntemaan.
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Psykonomia MTKL:n ideologiaksi:

Jorma: Jos palataan vielä tähän kokemusasiantuntija-aatteeseen, niin
psykonomiopistohan  on  esittänyt,  että  –  mihin  myös  aluesihteeri
Göran  Johansson  on  myönteisesti  suhtautunut  lausunnossaan,  että
psykonomia  olisi  myös  liiton  ideologiaa  –  psykonomia  koostuu
kolmesta aatteesta: itsehoidon aatteesta, vertaistuen aatteesta ja sitten
myös kokemusasiantuntijuuden aatteesta.  Millä  tavalla  sinä,  Raimo
näet  tämän  Göran  Johanssonin  lausunnon,  että  psykonomia
esimerkiksi kokemusasiantuntijuuden aate  otettaisiin ohjelmallisesti
ja  ajatuksellisesti,  ideologisesti  meidän  liiton  erääksi  aatteelliseksi
perustaksi? Vertaistukihan on jo otettu. Voidaan tietysti myös sanoa,
että  vertaistukiaatehan  sisältää  tämän  kokemusasiantuntijuuden
aatteen samaten, kuin myös tämän itsehoitoaatteen. Psykonomiopisto
on nähnyt, että nämä kaikki ovat sisäkkäisiä ja kuitenkin kolme eri
aatetta.

Raimo:
Minun  mielestä  jos  ajattelee  30  vuotta,  niin  nämähän  on  ollut
nimeämättöminä olleet liiton perusaatteita, jotka tällä kentällä pääosin
toimii hyvin, mutta tietysti on näitä yhdistyksiä, että siellä on tullut
ulkopuolisia ottamaan käsiin näitä yhdistyksiä. Ne ovat aika hankalia
kysymyksiä sen jälkeen. Silloin jatkuu tämä huono hoitokulttuuri sillä
yhdistyksissä, että  siellä ei pääse tämä kokemusasiantuntijuus esiin,
kun  joku hallitsee  sitä,  mutta  minä  olen  samaa  mieltä,  että  pitäisi
liittona  pystyä  nuo  asiat  yhdistämään  ja  sitten  myös  tulevissa
linjauksissa myös ulospäin esittämään, että tämä on meidän juttu ja
tämä tuo uutta meidän yhteisöön.

Jorma: Olen esittänyt jo pitkään, että nämä psykonomian aatesisällöt
ovat  meille  itsellemme  ominaisia,  kukaan  toinen  ei  tee
itsehoitoideologian mukaista toimintaa,  niin vertaistuen mukaista ja
kokemusasiantuntijuuden   aatteen  mukaista  toimintaa.  Nämä  on
kolme  hirveän  tärkeää  ja  iso  asia,  joka  mahdollistaa  monenlaisen
sovellutusmahdollisuuden, niin kuin joku oma-aputoimintakin.  Siitä
on olemassa monenlaisia versioita eri ryhmillä. Samaten vertaistuki
on  monimuotoinen  ja  monia  käytännöllisiä  sovellutuksia  sisältävä



aate, samoin kuin kokemusasiantuntijuuden aate, että juuri se, että me
arvostetaan  tätä,  mikä  on  ominta  meille  ja  annetaan  sille  arvoa  ja
annetaan sille arvokas nimi: psykonomia. Se on hirveän tärkeää, että
me voidaan arvostaa itseämme ja omaa toimintaamme. Mitä mieltä
sinä olet tästä?

Raimo: Olen täysin samaa mieltä tästä, eihän mitään muuta tapaa ole
selviytyä yksilönäkään tästä mielenterveyskuntoutuja tai –palvelujen
käyttäjän  roolista,  kuin  itse  ruveta  tekemään  sen  eteen  töitä  ja
havaitsemaan sen, että tämä rooli on vain jostain ulkoa päin annettu.
Minullakin  meni  kymmenen  vuotta,  että  tajusin  senaikaisessa
psykiatrisessa  hoitojärjestelmässä,  että  minullahan  voi  olla  muita
teemoja, kuin tämä pitkäaikaiseksi potilaaksi ryhtyminen, että se oli
sinänsä kova juttu 70-luvulla, kun hypätään suoraan eläkkeeltä töihin.
Se  oli  sinällään  kova  juttu  yksilötasolla,  vaikka  se  pieneltä
vaikuttaakin,  mutta  kun aina vakuutellaan,  että  pitää käydä tiettyjä
portaita  ja  tiettyjä  putkia  läpi  ennen  kuin  pääsee  takaisin
yhteiskuntaan,  kyllä  niitä  oikoteitäkin  löytyy.  Nämä
potilasyhdistykset on tällä osaamisellaan yksi paikka, mistä on helppo
lähteä. Tavoitteenahan tässä kaikessa – myös psykonomiassa – on se,
että oltaisiin täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä samoilla oikeuksilla,
kuin muillakin ja se on se vaikeus.
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Arvokkaalle työlle arvokas nimi:

Jorma:
Ajan takaa sitä, että meidän tavoite on se, että oltaisiin täysvaltaisia
kansalaisia ja siihen kuuluu itsearvostus, että voisimme arvostaa sitä
työtä, sitä ajattelua, mikä meillä on. Sen takia tarvitaan arvokas aate
ja arvokas nimi sille.

Raimo:
Kyllä ja tässä minä kunnioitan työtäsi, että olet luonut teoriapohjan
tälle  aatteelle.  Aatteellahan  pitää  olla  myös  teoria,  eihän  siihen
muuten pääse kiinni eikä sitä ymmärrä ulkopuoliset.  Siihen työhön
ulkopuolisten  ymmärtämiseksi  on jo  nyt  aika  paljon  materiaalia  ja
minä toivon, että sinun kirjastasi tulisi myös käsikirja kouluille. Kun
teette vielä Markku Salon kanssa sen oppikirjan toivon, että se tulisi
osaksi psykiatrista koulutusta. Sehän tässä yksi tavoite on, että kun
lukee  psykiatrian  historiaa,  eihän  psykiatrit  eikä  ammattilaiset  ole
uskaltaneet lähestyä hulluutta ja hulluja eikä kuunnella ja selvittää,
mikä tämä ilmiö on, mitä tässä ilmiössä tapahtuu, vaan kiireellä on
yritetty häivyttää ne hulluuden oireet pois ja tällaiset omituiset asiat.

Kohtaamattomuus ja minä-sinä-suhde

Jorma:
Franz  Buber  puhuu paljon  kohtaamattomuudesta  ja  kuinka  tärkeää
terapiatyössä  on  se,  että  syntyy  minä-sinä-suhde,  että  terapeutti
kohtaa  asiakkaansa  aitona  tasavertaisena  ihmisenä  sinällään  eikä
jonain  potilaana,  että  Franz  Buber  ja  Daniel  Nylund on kirjassaan
kovasti  arvostelleet  sitä,  että  terapiatyössä  ihmissuhde  ei  ole
vastavuoroinen  ja  siinä  ei  synny  tätä  minä-sinä-suhdetta  lainkaan,
siinä syntyy minä-se-suhde.

Raimo:
Ongelma  on  juuri  se,  että  jos  ei  ole  sitä  kokemustietoutta  tällä
terapeutilla  hallinnassa,  hänen  on  lähes  mahdotonta  laskeutua



asiakkaan kanssa samalle  tasolle  ja  sitä  nöyryyttä  voi  aika pitkälle
opetella  terapeuttikin,  että  tulee  lähemmäksi,  mutta  ei  näillä
länsimaisilla  terapiakoulutuksilla  ainakaan  sellaisia  terapeutteja
synny. Niissä on jo pohjana ”se”-ajatus. Kun hän tulee vastaanotolle,
hän on se heikompi ja sitä pitää jelpata. Ei niin, että mentäisiin siihen
terapiatilanteeseen,  että  minä  saatan  olla  se  heikompi,  ei  meillä
tällaista ajatella, sehän olisi katastrofi, jos näin ajatellaan. Silloinhan
heikompi kohta sanoa, että minä tässä autan, että minulle ne rahat.
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Vastavuoroinen ihmissuhde:

Jorma:
Vertaistuen  aatteessa  keskeisenä  on  vastavuoroisen  ihmissuhteen
syntyminen,  minä-sinä-suhteen  vuorovaikutteisuus.  Miten  tärkeänä
sinä  olet  kokenut  sen,  että  sinä  olet  voinut  olla  vastavuoroisessa
suhteessa, että sinun ei ole tarvinnut asettua jäsenten yläpuolelle?

Raimo:
Minullehan  se  on  välttämätöntä,  kun  tässä  hommassa  pyörii  500
jäsentä, yhdistyksiä ja toimintaa ja retkiä ja matkoja, minullehan se on
luonnollista, en minä sillä tavalla ajattelekaan ja minuahan auttaa se,
että  minähän  en  hoida  ketään,  koska  eihän  minulla  ole  siihen
minkäänlaista  koulutustakaan  enkä  koskaan  ole  mieltänyt,  että
ihmisen mieltä voisikaan hoitaa kukaan. Se on musta harhakäsitys,
että  ihmisen  mieltä  voitaisiin  hoitaa.  Voihan  sitä  manipuloida  ja
vängätä  johonkin  suuntaan,  mutta  eihän  sitä  voi  hoitaa,  ei  toisen
sisälle voi mennä. Minä ajattelen aika radikaalisti.

Jorma:
Ajattelet sillä tavalla radikaalisti, että jos sinulla on kriisi, niin kukaan
ei voi mennä sinun housuihin, sinun elämään, sinun kriisiin.

Raimo:
Ei voi, mutta tukea voi antaa. Silloin, kun ihminen on hädässä, niin
aina pitää auttaa, niin kuin tänään tämä Polvijärven tapaus. Nopeasti
toimittiin  ja  painostettiin  kuntaa  antamaan  tälle  ihmiselle  asunto.
Eihän sitä kukaan miettinyt, mikä diagnoosi hänellä on. Sillä oli hätä
ja psykiatria olisi tähän voinut antaa sellaisen avun, että olisi pistänyt
sen  mielisairaalaan  sen  ihmisen.  Mikä  apu  se  olisi  ollut  tähän
tilanteeseen?  Ojasta  allikkoon  –  ei  asuntoa  lainkaan.  Meillä  on
totuttu,  että  tilanne  pitää  saada  rauhoittumaan  nopeasti  eikä
selvitetäkään,  mitä  on  tapahtunut.  Eteläeurooppalainen
mielenterveystyö laajasti katsoen lähtee siitä, että jos perheessä tulee
häiriö, sinne menee moniammatillinen työryhmä vaikka 2-3 viikoksi
selvittämään, mitä siellä on tapahtunut, mistä on kysymys. Olkoon se
vaikka psykoottinen kriisi selvitetään, mitä siellä on tapahtunut  siinä



perheessä, siellä naapurustossa ja ympäristössä ja ne otetaan mukaan
siihen  prosessiin  eikä  niin,  että  ne  rupeaa  keksimään  kaikenlaisia
juttuja, että nyt se vietiin ambulanssilla poliisilaitokselle, siitä seuraa
ihmiselle vain elämänmittainen tragedia näistä ulkoisista asioista, ei
niinkään siitä, että on joutunut tällaiseen tilanteeseen.
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Psykonomien psykonomi

Jorma:
Mitäs  sanot  Raimo  jos  tähän  lopuksi  sanon,  että  psykonomien
psykonomi Raimo Matikainen? Sinä olet ollut kouluttamassa  näitä
kokemusasiantuntijoita  30  vuotta  ja  sinä  olet  tämän
psykonomialiikkeen ja psykonomia-aatteen uranuurtaja. Muistaakseni
sinä aikoinaan rupesit puhumaan potilasasiantuntemuksesta.

Raimo:
Joo,  me  käytettiin  sellaista  nimitystä,  sitä  alettiin  käyttää  jo  80-
luvulla, kun liitto oli vahvistunut ja ensimmäisiä työntekijöitä liittoon
haettiin.  Johan  meillä  oli  näitä  asiantuntijoita  jo  70-luvulla.
Liittohallitus oli jonkinlainen asiantuntijajoukko jo silloin. Silloinhan
vertaistukea  kutsuttiin  kohtalotoveruudeksi.  Tavattiin
tupakkahuoneessa ja lähdettiin avopuolelle ja tavattiin ja vaihdettiin
mielipiteitä.  Sehän  oli  alkanut  siellä  tupakkahuoneessa  tämä
mielipiteenvaihto.  Nehän  oli  hirveän  terapeuttisia  paikkoja
–”aromaterapiaa”.  Minun  mielestä  me  ollaan  aika  ison
yhteiskunnallisen asian äärellä,  että saadaan  syötettyä julkisuuteen
tämä asia.
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Keskustelukysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta 
opintokerholle 

Voiko oman kokemuksen kautta tulla sinuiksi mielenterveysasioiden 
Kanssa?

Onko mielestäsi tärkeää antaa arvo elämänkokemukselle?
Pitäisikö mielestäsi mielenterveyskuntoutujia palkata yhdistysten 
Toimihenkilöiksi?

Pitäsikö mielestäsi MTKL:n rakentaa koulutusohjelma   
mielenterveyskuntoutujille  mielenterveysyhdistysten toimiin?

Pitäisikö mielestäsi mielenterveysalan ammattilaisia palkata 
mielenterveysyhdistysten toimintaan?



V Luku: Mitä hyötyä on psykonomiasta?

Psykonomia on mielenterveysalan kehityshaaste. Psykonomiopisto 
pyrkii toiminnallaan edistämään ja tukemaan mielenterveys-
kuntoutujien omaehtoista työtä kuntoutumisprosessissa. Psykonomia 
kannustaa mielenterveys- kuntoutujia löytämään omat voimavaransa 
kuntoutumisessa. Psykonomian nostaa esiin sen tosiasian että 
mielenterveyskuntoutuja on itse paras elämänsä asiantuntija ja hän 
itse on tärkein mielenterveytensä ylläpitäjä.
Kolmenkymmenen vuoden aikana mielenterveyskuntoutujien 
omaehtoinen mielenterveysyhdistystoiminta on nopeassa tahdissa 
kasvanut ja laajentunut. 

Vertaistukeen perustuvien mielenterveys-yhdistysten toiminta on 
nopeasti kasvanut. On syntynyt sadoittain oma-apu-, 
vertaistukiryhmiä. Hoitoideologiassa on tapahtunut suuria muutoksia. 
Mielenterveyskuntoutujaa ei enää nähdä passiivisena hoidon 
kohteena. Hänellä itsellään on alettu nähdä voimavaroja hoitaa 
itseään. Psykonomialla ja itsehoitoideologialla on tähän muutokseen 
annettavana ideologista ja aatteellista tukea. Itsehoitoideologiassa ja 
vertaistuen aatteessa on keskeisenä ajatus siitä, että jokainen on oman 
elämänsä paras asiantuntija, hän itse on soveliain tekemään elämäänsä
koskevat valinnat. Itsemäärämisoikeudesta on tullut tärkeä arvo. 

Psykonomia puolustaa mielenterveyskuntoutujien kamppailua ihmis- 
oikeuksiensa puolesta. Se nostaa esiin täysivaltaistumisen ja 
voimaantumisen käsitteet. Psykonomia on mielenterveystyön 
kehityshaaste. Sen avulla mielenterveyskuntoutuja voi vapautua 
mielenterveyden häiriön aiheuttamasta stigmasta ja häpeän tunteista. 
Psykonomian avulla mielenterveyskuntoutuja voi löytää 
hoitoyhteistyön asenteen kuntoutumisessaan.  Mielenterveys- 
kuntoutujien omaehtoinen työ oman kuntoutumisensa edistämiseksi 
on tärkeä tavoite. Samoin mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoinen 
työ mielenterveysyhdistyksissä on arvokasta ja ansaitsee oman 
ideologiansa ja arvokkaan nimen; psykonomia.
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Mielenterveyskuntoutujien ihmisoikeuksien 
puolustamien

Psykonomian  keskeinen  moraalinen  lähtökohta  on  puolustaa
mielenterveys-kuntoutujien  ihmisarvoa  ja   ihmisoikeuksia.  Se
korostaa  mielenterveyskuntoutujien  täysivaltaistumista  ja
voimaantumista,  siten  että  mielenterveyskuntoutujat  voisivat
sairaudestaan  huolimatta  tulla  kohdelluiksi  tasavertaisina  ihmisinä
muiden  kanssa,  kyetäkseen  kunnioittamaan  omaa  ihmisarvoaan  ja
saavuttamaan täysivaltaisen aseman muiden kanssa.

Mielenterveyskuntoutujien  ihmisarvoinen  kohtelu  ei  aina  toteudu.
Ihmisoikeuksien  loukkaamista  tapahtuu  laajasti.  Mielenterveys-
kuntoutujien  ihmisoikeuksia  rajoitetaan  mm.  vastentahtoisessa
hoidossa, mielenterveyskuntoutujien liikkumisvapautta rajoitetaan ja
jopa fyysistä koskemattomuutta voidaan rajoittaa. 

Rajuimmat  ihmisoikeuksien  loukkaukset  tapahtuvat  kuitenkin
mielenterveyskuntoutujien  arkielämässä.  Näistä  loukkauksista
keskeisimmät liittyvät henkiseen väkivaltaan joka monesti kohdistuu
mielenterveyskuntoutujiin.  Kielteiset  asenteet  murentavat
mielenterveyskuntoutujien  itsearvostusta.  Mielisairaan  leima
murentaa  voimakkaalla  tavalla  mielenterveyskuntoutujien
ihmisoikeuksia ja itsekunnioitusta. 



Psykonomisen järjestöpolitiikan teesit: Mitä hyötyä on 
psykonomiasta mielenterveysyhdistystoiminnalle?

1. Psykonomia etujärjestötoiminnan edistäjänä

Mielenterveyden Keskusliito ja sen paikalliset jäsenyhdistykset ovat
mielenterveyskuntoutujien  etuja  ajavia  ja  puolustavia  vertaistuen
yhteisöjä.  Ne  säilyttävät  parhaiten  luonteensa
mielenterveyskuntoutujien  etujärjestönä,  kun  niiden  hallinnoissa
olevien  enemmistöllä  on  omakohtaista  kokemusta  mielenterveyden
häiriöistä. 

2. Psykonomia koostuu MTKL:n aateperustasta

Psykonomia aate koostuu MTKL:n perinteen keskeisistä aineksista;
itsehoitoideologiasta,  vertaistuen  aatteesta  ja
kokemusasiantuntijuudesta. Nämä muodostavat MTKL:n aatteellisen
voiman.  Mielenterveyskuntoutujilla  on  oma  selkeästi  muotoutunut
aatteensa,  johon  tukeutua.  Mielenterveyskuntoutujien   ei  MTKL:n
piirissä tarvitse hakea liittomme ulkopuolelta ideologia.  Ollaksemme
todellinen kansalaisliike, ei vain joiden yksilöjen esiintymisfoorumi,
meillä on oltava yhteinen aate- ja arvopohja. Meillä on oltava jotakin
joka  aatteellisella  tasolle  yhdistää  meitä.  Tähän  tarpeeseen
psykonomia on kehitetty.

3. Psykonomia luottaa mt-kuntoutujien omaan järjestötyöhön

Psykonomia  koostuu  MTKL:n  30-vuotisen  historian  kestävimmistä
aineksista:  Mielenterveyden  Keskusliiton  ja  sen  paikallisten
jäsenyhdistysten  olemassaolo  ja  sen  historia  on  rakentunut
mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoiseen uurastukseen paikallisissa
mielenterveysyhdistyksissä  ja  liittomme  työssä.  Luottamalla  omiin
kykyihimme  ja  voimiimme  sekä  yhteistyöhön  omaisten  ja
mielenterveysalan ammattihenkilöiden kanssa voimme luoda toivon
näköalan kaikille mielenterveyden häiriöistä kärsiville.
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4. Pykonomia antaa arvon mt-kuntoutujien kokemukselle

Se  ainutlaatuisuus  ja  korvaamattomuus,  jonka  mielenterveys-
kuntoutujat mielenterveysyhdistyksissä toiminnallaan tarjoavat liittyy
kaikilta  osiltaan   mielenterveysalan  kokemusasian-tuntijuuteen.
Mielenterveyskuntoutujat  voivat  tarjota  mielenter-veysyhdistyksissä
vertaistukeen  ja  yhteisöllisyyteen  perustuvan  mallin.
Mielenterveyskuntoutujat  voivat  tarjota  omaan  kokemukseensa
perustuvaa  asiantuntijuutta.  Sitä  ei  voi  kukaan  muu  tarjota.
Psykonomia perustuessaan kokemusasiantuntijuuteen ja vertaistukeen
on siten aidoin ja kestävin osa MTKL:n ja mielenterveysyhdistysten
toimintaa.

5. Pykonomia ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustaja

Psykonomiopisto,  MTKL  ja  koko  mielenterveysyhdistyskenttä
kamppailee  mielenterveyskuntoutujien  ihmisoikeuksien  ja  tasa-
arvopäämäärän  toteutumisen  puolesta.  Tasa-arvopäämäärämme
koskee myös työelämää ja palkallisia työsuhteita.  Meidän on ensin
MTKL:ssa  ja  paikallisissa   mielenterveysyhdistyksissä  palkattava
työsuhteisiin  mielenterveyden  häiriöistä  kärsiviä  ja  niistä
kuntoutuneita  ihmisiä  ennen  kuin  voimme  vaatia  tasa-arvon
toteutumista  työelämässä  muualla  yhteiskunnassa.  Tasa-
arvovaatimuksemme  ei  ole  uskottava  ellemme  omassa
yhdistystoiminnassamme  ensin  osoita  olevamme  vaatimustemme
takana.
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Ylilääkäri Ilkka Taipale
MTKL:n aluesihteeri Göran Johansson
Kulttuuriministeri Claes Andersson
Professori Raimo Salokangas
Yhteiskuntatieteiden tohtori Markku Salo
Professori Yrjö Alanen

125





127





129





131





133





Lähteet:
Lausunnot psykonomiasta:
Ylilääkäri Ilkka Taipale
Kulttuuriministeri Claes Andersson
Professori Raimo Salokangas
Yhteiskuntatieteiden tohtori Markku Salo
Professori Yrjö Alanen

KIRJALLISUUTTA
Achte´- Alanen - Tienari; Psykiataria, 2
Heikkinen,  Jorma  (1996),  Psykonomian  perusteet:  Suomen
Psykonomiopisto ja psykonomintutkinto. Moniste.
Heikkinen, Jorma (1996) Oma apu paras apu: Suomen 
Psykonomiopisto
Heikkinen, Jorma (1997), Psykonomia: 
mielenterveysyhdistystoiminnan aate. Turku: Suomen 
Psykonomiopisto.
Heikkinen, Jorma (1997) Psykonominimikkeen oikeutuksen 
argumentaatio. Psykonomia 1/1997.
Heikkinen Jorma (2004) Henkisen väkivallan pelit ja leikit: Suomen 
Psykonomiopisto
Hyväri, Susanna (2001), Vallattomuudesta vastuuseen – kokemuksen 
politiikan sankaritarinoita. Sosiaalipolitiikan väitöskirja, Helsingin 
yliopisto. Tietosanoma: Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 
3/2001. (Erityisesti sivut 26 – 33, 204 – 211 ja 285 – 288.)
Psykonomia 2/96 lausunnot psykonomiasta: Claes Andersson, Raimo 
Salokangas, Ilkka Taipale  ja Markku Salo. Psykonomia 1/2004 Yrjö 
Alanen.
Rekola, Kirsi (1998), Mielenterveyden asiantuntijuuden kahdet 
kasvot. Psykologian pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto.

135




	Kohtaamattomuus ja minä-sinä-suhde
	Kuntouttava koulutus

	Mielisairaan leima aiheuttaa torjuntaa ja mielenterveyden järkkymisen
	Luku III: Vertaistuen aate
	Kohtaamattomuus
	Kuuntelemattomuus

	Kovat arvot
	Henkisen väkivallan ilmenemismuotoja:
	1. Isä-äitileikki; Holhous ja kohtelu lapsena
	2. “Minä ajattelen sinun puolestasi”- leikki


	3. ”Poistun huoneesta kun sinä saavut ja näytän sinulle selkääni” –
	leikki
	4. ”Olet minulle ilmaa” - leikki
	5. Ohipuhumisleikki – “Puhun sinun puolestasi “- leikki
	12.1. Vihjaus
	12.2 Moraalinen syytös
	12.3. Rikosoikeudellinen syytös
	12.4. Syytös älyllisyyden ja tietoisuuden puutteesta
	12.5. Syytös epäinhimmillisyydestä
	12.6. Syytös rakkaudettomuudesta ja tunteettomuudesta
	12.7. Syytös kielteisistä tunteista
	12.8. Syytös merkityksettömyydestä
	12.9. Syytös epäonnistumisesta
	12.10. Syytös sairauden aiheuttamisesta toisille ja itselleen.
	Vertaistuki mahdollistaa myönteiset tunnekokemukset:

	Keskustelukysymyksiä opintokerholle vertaistuesta
	1. Millä tavoin mielestäsi vertaistuki on MTKL:n toiminnan perusta?
	2. Keskustelkaa täysivaltaistumisen ja voimaantumisen käsitteestä.
	7. Miten yhteisöllisyys vertaistuessa voi toteutua
	mielenterveysyhdistyksessä?
	Kohtaamattomuus ja minä-sinä-suhde
	Keskustelukysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta opintokerholle
	1. Voiko oman kokemuksen kautta tulla sinuiksi mielenterveysasioiden
	Kanssa?
	Pitäisikö mielestäsi mielenterveyskuntoutujia palkata yhdistysten
	Toimihenkilöiksi?
	Pitäsikö mielestäsi MTKL:n rakentaa koulutusohjelma
	KIRJALLISUUTTA




