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YLEISTÄ 
 
Mielestämme olisi tärkeää tuoda voimakkaammin esille sitä kuinka suuri merkitys osallisuudella 
koulutukseen, työelämään, sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan on mieleltään sairastuneiden 
kansalaisten – kuten koko muunkin väestön - hyvinvointiin. Tämä näkökulma puuttuu vastaavasti 
lähtökohta-asetelmasta (1) ja painopistealueista (2), ja heijastuu sitä kautta myös aloitteiden 
tarkoituksenmukaisuuteen (3).  
Toivomme, että kuntoutuksen merkitys tulisi Vihreässä kirjassa vahvemmin näkyviin, ja että 
kuntoutuksessa mainittaisiin erityisesti yhteisön ja vertaistuen voimaannuttava vaikutus.   
 
 
MUUTOSEHDOTUKSIA 
 
Kohta 1 
• Tuodaan esille keskeinen näkökulma, että mieleltään sairastuneilla on myös 

mahdollisuus kuntoutua, kouluttautua, osallistua työelämään ja toimia aktiivisina 
kansalaisina.   

 
 
Kohta 4 (toinen kappale) 
• Muutos: ”Yleisesti on sovittu, että ensisijaisena tavoitteena on asettaa 

mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita mielenterveysalan hoito- ja 
kuntoutuspalveluja.” 

• Lisäys:  Lauseen ”…mutta tarvitaan myös koko väestöön suuntautuvia toimia 
mielenterveyden edistämiseksi, psyykkisen pahoinvoinnin ehkäisemiseksi sekä leimaavuuteen 
ja ihmisoikeuksiin liittyvien haasteiden käsittelemiseksi.” jälkeen ehdotetaan seuraavaa 
lisäystä: 
”Näiden edellä mainittujen yksilöllisten ja yhteisöllisten toimenpiteiden lisäksi on 
tärkeää kehittää ja ylläpitää myös tehokkaita ja laadukkaita kuntoutus- ja 
työllistymispalveluita, jotta mieleltään sairastuneille turvataan mahdollisuus elää 
täysipainoista elämää ja palata osaksi normaalia yhteiskuntaa.” 

Kohta 4.1. (ensimmäinen kappale) 



• Lisäys:  Lauseen ”Yhteisön toiminta täydentää kansallista politiikkaa, jonka tavoitteena on 
terveyden parantaminen, sairauksien ja tautien ehkäiseminen, terveysvalistus ja –kasvatus ja 
huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentäminen” jälkeen ehdotetaan jatkoksi 
lisäystä: ”…sekä mahdollisuuden tarjoaminen jo sairastuneille ihmisille kuntoutumiseen, 
mahdollisimman täysipainoiseen elämään ja työelämään.” 

  Kohta 4.1. 
• Lisäys:  perusteisiin, miksi mielenterveys on Euroopan yhteisön toimintaan kuuluva kysymys: 

o Yhteisön tehtävänä on edistää mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia 
täysipainoiseen elämään, kuntoutukseen sekä työllistymistoimiin.   

 
 
Kohta 5 
• Korjaus:  näkökohtiin joihin EU:n strategia painottuisi   

Kohdan (3) tekstin ”Parannetaan mielenterveysongelmaisten ja psyykkisesti vajaakuntoisten 
elämänlaatua edistämällä heidän sosiaalista osallisuuttaan ja suojelemalla heidän oikeuksiaan 
ja ihmisarvoaan.” tilalle teksti 
(3) Tarjotaan mielenterveysongelmaisille ja psyykkisesti vajaakuntoisille ihmisille 
mahdollisuus täysipainoiseen elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja osallisuuteen 
yhteiskunnasta, suojellaan heidän oikeuksiaan ja ihmisarvoaan sekä tarjotaan 
mahdollisuus laadukkaaseen kuntoutukseen, opiskeluun ja työllistymiseen.  
 
 

Kohta 6.2. (ensimmäinen kappale) 
• Korjaus:  lauseen ”Suuren yleisön, työmarkkinaosapuolten, viranomaisten ja valtioiden 

keskuudessa on lisäksi saatava aikaan asennemuutoksia: psyykkisestä pahoinvoinnista ja 
hoitomuodoista on tiedotettava entistä paremmin ja mielenterveysongelmaisten ja psyykkisesti 
vajaakuntoisten sopeutumista työelämään on edistettävä, jotta kaikilla yhteiskunnan 
sektoreilla suhtauduttaisiin entistä hyväksyvämmin ja ymmärtävämmin 
mielenterveyskysymyksiin.”   tilalle teksti: ” Suuren yleisön, työmarkkinaosapuolten, viranomaisten ja valtioiden 
keskuudessa on lisäksi saatava aikaan asennemuutoksia: psyykkisestä pahoinvoinnista, 
hoitomuodoista ja kuntoutumismahdollisuuksista on tiedotettava entistä paremmin ja 
mielenterveysongelmaisten ja psyykkisesti vajaakuntoisten sopeutumista koulutukseen ja 
työelämään on edistettävä, jotta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla suhtauduttaisiin entistä 
hyväksyvämmin ja ymmärtävämmin mielenterveyskysymyksiin.”   

Kohta 6.3. (ensimmäinen kappale) 
• Korjaus: lauseen ”Tarvitaan lisää tietoja mielenterveyteen vaikuttavista sosiaalisista, 

demografisista ja taloudellisista tekijöistä samoin kuin mielenterveyden edistämiseen ja 
ennaltaehkäisyyn suunnatuista infrastruktuureista, toimista ja resursseista.”  tilalle teksti: 
”Tarvitaan lisää tietoja mielenterveyteen vaikuttavista sosiaalisista, demografisista ja 
taloudellisista tekijöistä samoin kuin mielenterveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja 
kuntoutukseen suunnatuista infrastruktuureista, toimista ja resursseista.”   
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