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1. HANKKEESTA 
Terve Mieli, mitä kuuluu? - hyvinvointia ja ilmaisuniloa (MiMi) 2012-2015 on FinFami Uusimaan 
nelivuotinen hanke, jossa on sovellettu taidetta ennaltaehkäisevään, nuorille (12-29 v) kohdennettuun 
mielenterveystyöhön  
 
Hankkeen keskeiset tavoitteita ovat:  
 
1 Tukea projektiin osallistuvien nuorten positiivista mielenterveyttä. 
2 Madaltaa kynnystä puhua mielenterveyteen liittyvästä huolesta ja antaa  
   tietoa nuorille omaisille. 
3 Kehittää yhteistyötä koulujen, nuorisotoimijoiden ja   
   mielenterveystoimijoiden välillä. 
4 Kehittää mallinnuksia taidelähtöisistä menetelmistä ennaltaehkäisevässä  
   mielenterveystyössä. 
 
Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Helsingin seudun ylä- ja ala-asteiden, sekä YTHS:n 
ja joidenkin VAMOKSEN toimipisteiden kanssa. 
 
Toiminnassa käytetään eri taiteellisia menetelmiä: tanssi-, teatteri, kuva- ja sanataidetta. 
Ryhmien toiminta ei ole loppuun asti määriteltyä, vaan pyrkimyksenä on kannustaa jokaista 
osallistujaa vaikuttamaan tapahtuviin asioihin. Tarkoituksena on myös rohkaista nuoria sanallistamaan 
osallistumisen herättämiä kokemuksia ja tunteita.  
 
Mimi -toiminnassa on vuosina 2013 - 2015 ollut osallistujia seuraavasti: 

• 2013: 377 osallistujaa, 12-27 v.  
• 2014: 543 osallistujaa, 12-29 v. 
• 2015: n. 360 osallistujaa, 14-65 v. 

 
Nämä osallistujaluvut sisältävät ne henkilöt, ketkä ovat osallistuneet koulutuksiin, lyhyihin 
työpajoihin, leireille, suljettuihin, ja avoimiin ryhmiin, sekä pitkä- ja lyhytaikaisiin ryhmäprosesseihin. 
Myös ryhmien toteutuspaikat ja osallistujat ovat vaihdelleet hyvin paljon.  
 Koska Mimin toiminta on ollut niin laajaa ja monipuolista, arvioinnin uskottavuuden takaamiseksi 
tässä vaikuttavuuden arvioinnissa on haastateltu vain  Omakuva N.Y.T. –osallistuneita henkilöitä, 
sekä sen kanssa tekemisissä olleita keskeisiä sidosryhmien edustajia. 
 
Mimi-toiminnan ytimessä ovat viimeisten vuosien aikana olleet niin sanotut Omakuva N.Y.T. -
ryhmät. Näissä ryhmissä järjestettävät ryhmäprosessit koostuvat keskimäärin kymmenestä 
kokoontumisesta. Ryhmät ovat olleet suljettuja, eli niihin ei ole ollut mahdollista päästä mukaan enää 
ensimmäisen kerran jälkeen. Muutama ryhmä on ollut avoin. 
 
Omakuva N.Y.T. -ryhmiä tai vastaavia pidempiä, yksittäiskertoina järjestettyjä ryhmäprosesseja 
(vähintään 4 krt.) on toteutettu 2013-2015 välillä yhteensä 15. Vuosien 2013-2015 aikana näihin 
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ryhmiin on osallistunut yhteensä 209 henkeä, jotka ovat olleet iältään 12-30-vuotiaita. Miehiä on 
näistä osallistujista ollut noin 25 %-30 %.  
 
Ryhmien ohjaamisesta ovat vastanneet taiteen ammattilaiset. Osa ryhmistä on ollut Mimi-hankkeen 
työntekijöiden - ja osa ulkopuolisten henkilöiden ohjaamia. Ulkopuoliset ostopalveluohjaajat ovat 
saaneet ohjeet ja tavoitteet ryhmien ohjaukseen, mutta ryhmäkohtaiset harjoitteet ja yksityiskohdat 
ovat aina olleet ohjaajien käsissä. 
 

2. ARVIOINTI 
Sosped säätiö toteutti vaikuttavuuden arvioinnin Mimi-projektista- marras-joulukuussa 2015. 
Arviointi keskittyi Omakuva N.Y.T. -ryhmiin, koska ne ovat olleet Mimin toiminnan ytimessä. 
Hankkeen aikana on myös kehitetty uudenlainen Omakuva N.Y.T. -konsepti. 
  Arvioinnissa haastateltiin yhteensä 23 Omakuva N.Y.T. -ryhmiin osallistunutta henkilöä, jotka olivat 
iältään 15-29 vuotta. Näistä kuusi(6) oli Meilahden yläasteelta ja loput seitsemäntoista (17) YTHS:n, 
sekä Vamoksen kävijöille suunnatuista ryhmistä.  
  Kuuden yläaste-ikäisen ryhmää käsitellään tässä arvioinnissa erillisenä ryhmänä. Osallistujien nuori 
ikä (osallistumishetkellä 14-15 v.), suhteellisen hyvä mielenterveys, ryhmään osallistumisen erilaiset 
motiivit olivat kaikki osatekijöitä miksi nämä kaksi otosta päätettiin pitää erillään. Meilahden 
kuudesta vastaajasta neljä oli tyttöjä, yksi oli poika ja yksi määritteli sukupuolekseen ”gender fluid”. 
 Pienestä otoksesta johtuen YTHS:n ja Vamoksen ryhmiin osallistuneita henkilöitä käsitellään tässä 
arvioinnissa yhtenä joukkona. Kaiken kaikkiaan 17 henkilöä olivat osallistuneet kyseisiin ryhmiin 
syksyn 2013 ja syksyn 2015 aikana. Näistä 13 henkilöä oli osallistunut YTHS:n ryhmiin ja neljä 
Vamoksen tiloissa järjestettyihin ryhmiin. Vamoksen ryhmiin osallistuneet tunsivat toisensa etukäteen 
ja YTHS:n ryhmiin osallistuneet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Näistä 17:sta hengestä kaksi 
oli miehiä, 14 naisia ja yksi ei halunnut määrittää sukupuoltaan. Otos ei siis edusta -ryhmien yleistä 
sukupuolijakaumaa, jossa  miehiä oli keskimäärin vähintään neljännes. 
	  
	  
2.1. Osallistujien haastatteleminen 
Tämä vaikuttavuuden arviointi on tehty vain haastattelemalla osallistujia, sekä ulkopuolisia 
sidosryhmiä. Mimi-projektin työntekijöitä ei ole haastateltu, mutta heidän antamiaan toiminnan 
perustietoja on käytetty tässä arvioinnissa hyväksi. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa 
haastattelulomakkeen kysymyksiin. 
 
Haastattelut on toteutettu puolistukturoituina yksilöhaastatteluina FinFamin tiloissa Helsingin 
Vallilassa. Ne ovat olleet kestoltaan 30-45 minuuttia. Haastatteluita ei ole litteroitu. Käytetty 
kysymyslomake pohjautuu Sosped säätiön kehittämään TOIVEHATTU(TOIminnallinen VErtaistuki 
– Helppokäyttöisellä Aviointityökalulla Toiminta ja Talous Uskottavaksi) -arviointityökaluun. 
Työkalu on Uudenmaan Ely-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja se on kehitetty 
yhteistyössä mielenterveystyön - ja arvioinnin ammattilaisten kanssa.  
  Kysymyslomakkeen kysymykset käsittelevät osallistujien elämää kokonaisvaltaisesti.  
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56 kysymystä jakaantuivat seuraavasti: 
 

• 1-14   Taustatiedot  
• Perustiedot, elämäntilanne, syy toimintaan tulemiseen, ym. 

• 15-26  Toimintakyky ja opitut taidot 
• Elämänhallinta, vrk. rytmi, erilaiset opitut taidot, ym. 

• 27-31   Terveys 
• Liikunnallisuus, ruokatottumukset, unen laatu, ym 

• 32-38  Mielenterveys 
• Koettu mielenterveys, mielenterveyspalveluiden käyttö, ym. 

• 39-53  Päihteet ja riippuvuuskäyttäytyminen 
• Tietoisuus terveyteen vaikuttavista asioista, tavallisimmat päihteet, 

syömishäiriöoireilu, mahdollinen läheisriippuvuus, ym. 
 
Kysymysten avulla kartoitetaan vastaajan kokemuksia eri elämän osa-alueilta ennen toimintaan 
osallistumista ja sen jälkeen.  Vastaaja voi selventää kokemustaan mahdollisesta muutoksesta tai 
opitusta taidosta kolmi-, neljä tai viisiasteisilla portaikolla. Vastaajia pyydettiin kaikissa haastatteluissa 
huomioimaan mitä muita hyvinvointiin vaikuttavia osatekijöitä heidän elämässään on saattanut olla 
ryhmään osallistumisen aikana. Heitä pyydettiin huomioimaan vastauksissaan vain mitä  
Omakuva N.Y.T. -ryhmiin osallistuminen on saanut aikaan ja vastaamaan sen mukaan. 
 
Haastateltavien henkilöiden valinta: 
Haastateltavat henkilöt valittiin Mimi-projektin työntekijöiden toimesta. He lähettivät osallistujille 
saatekirjeen, jossa kerrottiin haastatteluista. Tämän lisäksi työntekijät soittivat entisille osallistujille. 
Alkuperäisenä tavoitteena oli haastatella 40:tä osallistujaa, mutta vain 23 tarjoutui haastateltaviksi. 
  Haastavaksi haastateltavien löytämisen teki se, että säännöllistä yhteydenpitoa entisiin ryhmäläisiin ei 
ole ollut. Koska osa haastateltavista henkilöistä oli osallistunut ryhmiin vuonna 2013, vapaaehtoisten 
haastateltavien löytäminen ei ollut helppoa. 
	  
	  
2.2. Sidosryhmien haastatteleminen 
Arvioinnin alusta asti pidettiin varasuunnitelmaa sen varalle, että haastateltavia ei saataisi tarpeeksi. 
Kun selvisi että  40:tä entistä osallistujaa ei tavoitettaisi,  päädyttiin haastattelemaan keskeisiä 
sidosryhmiä. Haastateltavat henkilöt valittiin yhdessä Mimi-projektin koordinaattorin kanssa. 
Keskeisenä kriteerinä oli löytää ihmisiä, ketkä olivat olleet tiiviisti tekemisissä Omakuva N.Y.T. -
toiminnan kanssa.  
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Listalle valikoitui yhteensä 15 henkilöä seuraavista ryhmistä: 
-  Omakuva N.Y.T. -ryhmien ostopalveluohjaajat  
- Yhteistyökoulujen opettajat  
- Vamos Helsingin työntekijät ja ohjaajat 
- YTHS:n ammattilaisia 
- Ehkäisevän päihdetyön koulutuksesta vastaava asiantuntija 
 
Arvioinnin toteuttaja oli sähköpostitse yhteydessä näihin 15:sta henkilöön, joista 11 haastateltiin. 
Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina, jotka olivat kestoltaan noin 30 minuuttia. 
Haastatteluita ei litteroitu. 
 
Haastateltavilta kysyttävät kysymykset olivat luonteeltaan avokysymyksiä, joiden avulla heitä 
pyydettiin pohtimaan Mimin ja Omakuva N.Y.T. -ryhmien toimintaa, sekä omaa suhdettaan siihen. 
Kysymyksien avulla kartoitettiin toiminnan hyötyjä osallistujille, heille itselleen, sekä heidän alalleen. 
Tämän lisäksi heitä pyydettiin pohtimaan toimintaa yleisellä tasolla: onko siinä jotakin 
poikkeuksellista, olisiko sillä jotakin uutta tarjottavaa sosiaali- ja terveysalalle tai taidealalle? Lopuksi 
heitä pyydettiin myös antamaan kouluarvosana projektille. 
	  

3. TULOKSET 
Haastatteluiden pohjalta voidaan selvästi todeta, että sekä osallistujat, että muut sidosryhmien 
edustajat olivat yleisesti hyvin tyytyväisiä toimintaan. Osallistujien osalta keskeiset hyödyt olivat 
vuorovaikutus- ja tunnetaitojen paraneminen, itsetunnon koheneminen, uudet tulevaisuuden 
suunnitelmat sekä kohonnut mielenterveys. Muut sidosryhmäläiset olivat toiminnasta yleisesti hyvin 
vaikuttuneita. Harjoitusten kokonaisvaltaisuus, ohjaajien ammattitaito, sekä taiteen mahdollisuudet 
käsitellä asioita syvemmällä tasolla olivat yleisesti tärkeäksi koettuja asioita. Sosiaali-, terveys, opetus- ja 
taiteen alojen ammattilaiset kokivat tärkeäksi Mimi-menetelmien mahdollisuudet asettaa ohjaajat ja 
osallistujat samalle tasolle. Seuraavilla sivuilla on avattu sekä osallistujien, että sidosryhmien vastauksia 
erikseen. 
	  
	  
3.1 Osallistujat 
Oheinen kooste kuvaa haastateltavien perusprofiilia: 
 
YTHS:n ja Vamoksen ryhmien entisten osallistujien keski-ikä oli 25,6 v. (min. 23 v., max. 29 v.). 
Heistä 82,5 % naisia ja miehiä oli 11,8 %. Tämän lisäksi yksi henkilö ei halunnut määrittää 
sukupuoltaan. Sinkkuja oli 64,7 %. Valtaosa vastaajista (53 %) sai opintotukea, palkkatuloja sai noin 
kolmannes ( 35 %) ja toimeentulotukea noin neljännes ( 24 %). Sairaspäivärahaa sai puolestaan 17 %. 
Kaikista vastaajista asumistukea sai noin 30 %. 
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  Meilahden yläasteen vastaajien keski-ikä oli 15,2 vuotta ja kuudesta vastaajasta yksi oli mies ja yksi 
oli sukupuoleltaan gender fluid*1.  
 
Syyt toimintaan osallistumiselle. 
Osallistujien annettiin valita selityksiä sille, miksi olivat toimintaan osallistuneet. 
YTHS:n ja Vamoksen ryhmissä valtaosa (82 %) oli osallistunut toimintaan oman mielenterveytensä ja 
psyykkisen hyvinvointinsa takia. 47 %:lla suhde omaisiin oli motivoiva tekijä, 41 %:lla taiteellisuus 
(uusien taitojen oppiminen ja kehittyminen), 35 %:lla suhde ystäviin. 29 % halusi saada uutta 
näkökykyä omaan elämäänsä. Vastaajat olivat toivoneet jonkinlaista muutosta kyseiseen asiaan 
keskimäärin viiden ja puolen vuoden ajan (min. 6 kk, max. 17 v.).  
  Meilahden vastaajien parissa keskeiset syyt osallistumiselle olivat suhde ystäviin (4 hlö.), mielekäs 
toiminta (3 hlö.), uutta näkökykyä omaan elämään ( 3 hlö.) ja mielenterveys ja psyykkinen vointi (2 
hlö.). Merkittävää on, että Meilahden vastaajien parissa kokemus muutoksen tarpeesta oli keskimäärin 
noin 3 kk (max. 12 kk, min 0 kk). Osa vastaajista oli osallistunut ryhmään, koska he ajattelivat että ”se 
voisi olla kivaa”.  
 
Ryhmään sitoutuminen, elämäntilanne ja sosiaalinen elämä 
  Vamoksen ja YTHS:n ryhmien osallistujista 47 % oli paikalla jokainen kerta, 29 % oli poissa kerran 
ja 23 % oli puolestaan poissa joitakin kertoja. Näistä henkilöistä samaan aikaan ryhmään 
osallistumisen kanssa 76,5 % sanoi viettävänsä aikaa yksin kotona esim. tietokoneen parissa, 83 % 
opiskeli, 41 % kävi töissä. Heistä 47 % vietti aikaa sukulaisten, perheen tai puolison kanssa. Ystäviä 
näki vain vajaa neljännes ( 24 %). Kysyttäessä omaisten ja ryhmäläisten ulkopuolisista 
merkityksellisistä ihmissuhteista, 47 % koki että heillä oli sellaisia enemmän kuin kolme, 41% koki 
että niitä oli 1-2 kpl ja 12% ( 2 hlö.) koki, että heillä ei sellaisia ollut. 
 
Meilahden osallistujista kolmannes (3 hlö.) oli ollut poissa joitakin kertoja ja kaksi henkilöä vain 
kerran. Vain yksi vastaaja oli ollut paikalla jokainen kerta. Vastaukset osoittivat, että yhtä vastaajaa 
lukuun ottamatta vastaajilla oli melko runsas sosiaalinen elämä. Viisi kuudesta näki ystäviään, mutta 
vain kaksi kuudesta vietti aikaa sukulaistensa kanssa. Kysyttäessä toiminnan ulkopuolisista suhteista, 
yksi henkilö sanoi että hänellä ei ole ollenkaan merkityksellisiä ihmissuhteita omaisten lisäksi. Loput 
viisi koki että heillä on yli kolme tärkeää merkityksellistä ihmissuhdetta. 
	  
	  	  
	  
3.1.1 Toiminnan vaikutukset ja taidot  
83 % vastaajista kokee, että heidän sosiaaliset taitonsa ovat parantuneet paljon tai jonkin verran. Tämä 
tulee esiin myös toisenlaisissa vuorovaikutus- ja tunnetaidoissa, jotka korostuvat vastauksissa ilmeisesti. 
Sen sijaan toiminnan ei ole ollut nähtävää vaikutusta käytännön taitoihin ja yksittäisiin taidetaitoihin. 
  Meilahden kuudesta vastaajista kolme koki, että heidän sosiaaliset taitonsa olivat parantuneet jonkin 
verran.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Gender	  fluid:	  Oma sukupuoli ja kokemus siitä vaihtelee miehen ja naisen sukupuolten välillä. 	  
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Keskeiset taidot (Vamoksen jaYTHS:n ryhmät). 

 
*1: En ole oppinut, 2: olen oppinut jonkin verran. 3: olen oppinut paljon. 
 
Keskeiset taidot (Meilahden ryhmä). 

 
*1: En ole oppinut, 2: olen oppinut jonkin verran. 3: olen oppinut paljon. 
 
Toiminnan selvimmät vaikutukset voidaan nähdä selvästi heijastuvan osallistujien 
suhtautumisessa omaa tunnemaailmaansa, toisia ihmisiä, sekä haastavia tilanteita  
kohtaan. Vastaajat ovat motivoituneempia ja he uskaltavat arjessaan huomattavasti 
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enemmän kuin ennen. Suhtautuminen opiskeluja, sekä työntekoa kohtaan on myös 
muuttunut jonkin verran paremmaksi. 
 
TOIMINTAKYKY (YTHS:n ja Vamoksen ryhmät) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1. Selvästi huonompi, 2: jonkin verran huonompi, 3: samanlainen kuin ennen, 
 4: jonkin verran parempi, 5: selvästi parempi 
 
Meilahden osallistujien parissa selkeimmin on noussut yleinen motivaatio. 
 
KESKEISET TAIDOT (Meilahden ryhmä) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1. Selvästi huonompi, 2: jonkin verran huonompi, 3: samanlainen kuin ennen, 
 4: jonkin verran parempi, 5: selvästi parempi 
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Toiminnalla on ollut myös kauaskantoisia vaikutuksia, koska 53 %  YTHS:n ja Vamoksen vastaajista 
on tehnyt toimintaan osallistumisen myötä työhön ja opiskeluun liittyviä  suunnitelmia. Meilahden 
kuudesta vastaajasta kaksi (33 %) oli tehnyt uusia työhön tai opiskeluun liittyviä suunnitelmia. 
 
3.1.2. Terveys 
Liikunnallisuuden, ravintotottumuksien ja unen laadun saralla vaikutukset olivat lähes 
olemattomat. Vastaajien keskimääräinen kokemus heidän fyysisestä kunnostaan ja 
voinnistaan ennen osallistumista ja sen jälkeen oli täysin sama. 
	  
TERVEYS	  (YTHS:n	  ja	  Vamoksen	  ryhmät)	  

	  
*1.	  Selvästi	  huonompi,	  2:	  jonkin	  verran	  huonompi,	  3:	  samanlainen	  kuin	  ennen,	  
	  4:	  jonkin	  verran	  parempi,	  5:	  selvästi	  parempi	  
	  
TERVEYS	  (Meilahden	  ryhmä)	  

	  
*1.	  Selvästi	  huonompi,	  2:	  jonkin	  verran	  huonompi,	  3:	  samanlainen	  kuin	  ennen,	  
	  4:	  jonkin	  verran	  parempi,	  5:	  selvästi	  parempi	  
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3.1.3. Mielenterveys 
Vastaajat kokevat, että heidän mielenterveytensä on noussut lievästi. Neliasteisella 
asteikolla vastaajien keskiarvo oli ennen toimintaan osallistumista 2,8 ja vastaushetkellä. 
3,2. Meilahden osallistujien keskiarvo oli ennen kurssia 3,7 ja tämän jälkeen 3,5, yksi 
kuudesta vastaajasta koki mielenterveytensä huonontuneen syksyn aikana.  
	  

 
*1. Erittäin huono, 2. Melko huono, 3.Melko hyvä, 4. Erittäin hyvä 
	  
	  
3.1.4 Mielenterveyspalveluiden käyttö 
Mitä tulee mielenterveyspalveluiden käyttöön, haastatteluissa selvisi että toiminnalla oli 
ollut selvä vaikutus palveluiden käyttämisen määrään. Lähes kaikilla YTHS:n ryhmään 
osallistuneilla kohdalla palveluiden käyttöä vähennettiin ryhmään osallistumisen ajaksi 
ja osalla myös ryhmään osallistumisen jälkeen. Tästä huolimatta osallistujat kokivat 
yleisesti, että heidän mielenterveytensä oli parantunut lievästi toimintaan osallistumisen 
myötä. Kaksi vastaajaa (11%) koki myös, että he olivat löytäneet ryhmään 
osallistumisen myötä itselleen sopivan hoitomuodon, jonka olivat nyt aloittaneet. 
Kolme vastaajaa koki, että he haluaisivat saada enemmän ammattilaisapua, mitä saavat 
tällä hetkellä. 
  
 
 

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

4	  

Ennen	  (Vamos	  &	  
YTHS)	  

Nyt	  (Vamos	  &	  
YTHS)	  

Ennen	  (Meilahti)	   Nyt(Meilahti	  

2,8	  

3,2	  

3,7	  
3,5	  
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Ennen ryhmään osallistumista ja sen jälkeen he olivat käyttäneet  
mielenterveyspalveluita seuraavasti: 
Hoitomuoto Ryhmää ennen 

(hlö.) 
Ryhmän 
aikana (hlö.) 

Ryhmän jälkeen 
(hlö.) 

Selite 

Psykiatrinen 
poliklinikka 

8 3 3  5 henkeä vähemmän 

Yksilöterapia 3 3 7 4 henkeä enemmän 
Ryhmäterapia 2 1 1 1 henkeä vähemmän 
Päihdepoliklinikka 0 1 0 1 henki vähemmän 
Päiväsairaala 3 0 1 2 henkeä vähemmän  
Sairaalahoito 1 1 0 1 henki vähemmän  
Muu (YTHS) 11 7 5 6 henkeä vähemmän 
Ei mitään 0 2 2 2 ei enää käy. 
*Huom! Kolme vastaajaa koki, että he haluaisivat saada enemmän ammatilaisapua, kuin saavat tällä hetkellä.  
 
Kuuden kuukauden aikajaksolle suhteutettuna palveluiden  
kokonaiskäyttömäärä on ollut seuraava: 
Hoitomuoto Ryhmää 

ennen 
käyntikerrat 
Yhteensä 
(6 kk) 

Ryhmän aikana 
(10 vko) 
käyntikerrat 
yhteensä 

Ryhmän  
jälkeen 
käyntikerrat 
Yhteensä  
(6 kk) 

   Käyntien 
muutos 
ennen ja 
jälkeen 

% muutos 

Psykoterapia 136 24 235  99 73 % 
Psykologi 48 23 116 68 142 % 
Psyk. sair. Hoitaja 60 29 46 -14 -23 % 
Lääkäri 31 1 0 -31 -100 % 
Ryhmäterapia 8 10 26 18 225 % 
Psyk. vastaanotto 10 0 0 -10 -100 % 
Päiväosasto 115 0 0 -115 -100 % 
Päihdepol. 16 7 7 -16 -100 % 
Sairaala 21 0 1 -14 -67 % 
Terve. Hoit. 12 0 0 -12 -100 % 
    Keskiarvo: - 23 % 
Terveyspalveluiden käyttö on vähentynyt keskimäärin 23 % 
 
Palveluiden käyttöastetta vähennettiin tietoisesti  
YTHS:n toimesta ryhmiin osallistumisen ajaksi.  
 
 



	  

	  

14	  

Mikäli palveluiden käyttö ennen ryhmää ja sen jälkeen suhteutetaan 10:n viikon 
ajanjaksolle (Omakuva N.Y.T. –ryhmien keskimääräinen pituus), voidaan nähdä 
kuinka paljon palveluiden käyttö on vähentynyt ryhmään osallistumisen myötä. 
Palveluiden käyttömäärä on kuvattu aikaisemmin kuuden kuukauden ajanjaksolla (26 
vko.). Mikäli tämä suhteutetaan 10:n viikon ajanjaksolle, saadaan suhdeluku 0,385 
(10/26). Kaikki edellisen taulukon käyntimäärät on kerrottu kyseisellä kertoimella. 
 
 Ennen 

(10 vko:n 
jakso) 

Ryhmän 
aikana 

Jälkeen  
( 10 vko: n 
jakso) 

% muutos 
ryhmään 
tullessa 

% muutos 
ryhmän 
jälkeen 

% muutos 
ennen -
jälkeen 

Psykoterapia 52 24 90 -54 % 277 % 73 % 
Psykologi 18 23 45 25 % 94 % 142 % 
Psyk. sairaan 
Hoitaja 

23 29 18 26 % -39 % -23 % 

Vertaistukiryhmä 9 0 0 -100 % 0 % -100 % 
Lääkäri 12 1 0 -92 % -100 % -100 % 
Ryhmäterapia 3 10 10 225 % 0 % 225 % 
Psyk. vastaanotto 4 0 0 -100 % 0 % -100 % 
Päiväosasto 44 0 0 -100 % 0 % -100 % 
Päihdepol. 6 0 0 -100 % 0 % -100 % 
Sairaala 8 7 3 -13 % -62 % -67 % 
Terve. Hoit. 5 0 0 -100 % 0 % -100 % 
   Keskiarvo: - 35 % 15 % - 23 % 
 
Näiden laskentojen perusteella voidaan todeta, että 17 osallistujan joukko käytti 
mielenterveyspalveluita keskimäärin 35 % vähemmän Omakuva N.Y.T. -ryhmiin 
osallistumisen aikana. Heidän palveluiden käyttönsä lisääntyi puolestaan 15 % sen 
jälkeen, kun he lopettivat ryhmätoimintaan osallistumisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

15	  

Mikäli käyntimäärät kerrottaisiin käyntihinnoilla, päädyttäisiin seuraavanlaisiin 
lukuihin. 
Hoitomuoto Ryhmää 

ennen 
käyntikerrat 
yhteensä  
(6 kk) 

Arvioitu 
käyntikerran 
kustannus2 

Kustan- 
nukset  
ennen  
ryhmää 

Ryhmän 
jälkeen 
käynti- 
kerrat  
yhteensä  
(6 kk) 

% muutos 

Psykoterapia 136 80 	  10	  880	  €	   235 	  18	  800	  €	   
Psykologi 48 145 	  6	  960	  €	   116 	  16	  820	  €	   
Psyk. sair. Hoitaja 60 80 	  4	  800	  €	   46 	  3	  680	  €	   
Lääkäri 31 160 	  4	  960	  €	   0  -   €  
Ryhmäterapia 8 14 	  112	  €	   26 364	  €	  € 	  
Psyk. vastaanotto 10 170 	  1	  700	  €	   0  -   €  
Päiväosasto 115 350 	  40	  250	  €	   0  -   €  
Päihdepol. 16 170 	  2	  720	  €	   7  -   €  
Sairaala 21 510 	  10	  710	  €	   1 3	  570	  €	   	  
Terve. Hoit. 12 60 	  720	  €	   0  -   €  
  Yhteensä: n. 83	  800	  €  Yhteensä: 43	  200 € 	  
 
17 haastatellun yhteenlasketut mielenterveyspalveluiden kustannukset kuuden 
kuukauden ajalta olivat arviolta 84 000 euroa ennen, kuin he olivat osallistuneet 
Omakuva N.Y.T. -ryhmiin.  Vastaava summa (koko joukon mielenterveyspalveluiden 
käyttö kuuden kuukauden aikana) oli toiminnan loppumisen jälkeen noin  
43 000 euroa 
   
Tämä tarkoittaa, että vastaajien vähentyneet terveyspalveluiden käyttökustannukset ovat 
yhteensä: 
84 000€ - 43 00 € = 41 000 € 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Kustannusarviot	  perustuvat	  HUS	  Palveluhinnastoon	  (2015)	  ja	  yleiseen	  kustannustasoon.	  
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Oletetaan vielä, että 17 hengen otos edustaa suhteellisen hyvin Vamoksen ja YTHS:n 
toimipisteistä toimintaan osallistuneita. 
Vuosien 2013 – 2015 aikana YTHS:n ja Vamoksen ryhmiin on osallistunut yhteensä 
117 henkilöä. Vain yksi ylä- ja ala-astelaisten ryhmä on otettu mukaan tähän ryhmään, sillä 
he käyttivät mielenterveyspalveluita kertomansa mukaan runsaasti. Mikäli 
terveyspalveluiden käyttökustannukset suhteutetaan tähän joukkoon, saadaan seuraava 
laskukaava: 

 
117/ 17 = 6,88 

 
41 000 € x 6,88 =  n. 282 000 € 

 
Eli mikäli vastaajien joukko edustaa palveluiden käyttöasteeltaan keskimääräisiä kävijöitä, 
voidaan päätellä, että Omakuva N.Y.T. -ryhmäläisten kolmen vuoden vähentyneet 
terveyspalvelukustannukset olisivat yhteensä 282 000 euroa.  
Vähentyneet mielenterveyspalvelut eivät ole ainoastaan positiivinen asia. Kolme vastaajaa oli 
sitä mieltä, että he toivoisivat terapiansa vielä jatkuvan. Yhtä lailla kaksi vastaajaa koki, että he 
olivat ryhmiin osallistumisen kautta päässeet ohjautumaan itselleen sopivaan hoitoon. 
 
YTHS:n ja Vamoksen osallistujista 82 %:lla oli hoitosuhde haastatteluhetkellä. 
Meilahden kuudesta osallistujasta yksi käytti psykiatrisia palveluita yhtä paljon ennen 
toimintaan osallistumista ja sen jälkeen. 
 
 
3.1.5 Päihde- ja riippuvuuskäyttäytyminen 
Tupakan, huumeiden, lääkkeiden väärinkäytön ja rahapelien saralla ei ollut merkittäviä 
muutoksia. Yksi vastaaja oli lopettanut tupakan polton ja vähentänyt alkoholin-
käyttöään juuri ennen ryhmää. Hänen omien sanojensa mukaan ryhmä auttoi häntä 
ymmärtämään että hän ei halua jatkaa päihteiden käyttöä ja että hän ei olisi onnistunut 
lopettamaan päihteiden käyttöä ilman ryhmää. 
 
Meilahden vastaajien parissa ei ollut juuri minkäänlaista päihde- tai 
riippuvuuskäyttäytymistä (tupakka, alkoholi, huumeet tai rahapelit). Yksi vastaaja käytti 
alkoholia satunnaisesti ryhmää ennen ja sen jälkeen.  
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Kyselyssä kartoitettiin myös syömishäiriökäyttäytymistä, sekä läheisriippuvuutta. 
Näiden parissa ole nähtävissä lievää muutosta. 
 
Kyky olla yksin ja  mahdollinen läheisriippuvuus 
Oheinen kaavio näyttää YTHS:n ja Vamoksen ryhmiin osallistuneiden vastaukset. Tuloksista voi 
nähdä selvästi, kuinka suhtautuminen yksinoloon ja konfliktitilanteisiin on muuttunut. Yhä useampi 
vastaaja kokee tällaiset tilanteet  entistä vähemmän epämukavina. 
 
Kysymys: Minkälaista sinulle oli ryhmää ennen (ja jälkeen) olla yksin ja/ tai olla väliaikaisesti ilman tiettyjä läheisiä ihmisiä? 
Voit myös miettiä kokemustasi tilanteissa, joissa et saanut yhteyttä toiseen ihmiseen tai teillä oli riitaa? 

Vastausvaihtoehdot Ennen (hlö) Nyt (hlö) 
1. Kauheaa. Olin hyvin huolissani ja tein kaikkeni pitääkseni jonkun 
lähelläni, vaikka olisinkin itse kärsinyt sen kustannuksella. 

2 0 

2   Hyvin epämukavaa. Pelkäsin usein että toiset hylkäävät minut. 6 1 
3   Harmillista. Vaikka ymmärrän ettei minua hylätä, on minun silti vaikea 
olla yksin tai riidoissa jonkun kanssa. 

6 11 

4   Luonnolliselta. Elämässä ollaan välillä yhdessä ja välillä yksin. Myös 
ristiriidat kuuluvat elämään. 

3 5 

 
Meilahden vastaajista yksi vastaaja koki, että hänen suhtautumisensa yksinoloon ja konflikteihin oli 
muuttunut kauheasta luonnolliseksi. Kaikkein muiden viiden vastaukset pysyivät samoina. 
 
Syömishäiriökäyttäytyminen 
	  
Oheinen kaavio näyttää YTHS:n ja Vamoksen ryhmiin osallistuneiden vastaukset 
syömishäiriökäyttäytymiseen liittyen. Tuloksista voi nähdä, että suhtautuminen ruokaan on 
muuttunut lievästi parempaan suuntaan. 
 
Kysymys: Oliko sinulla ennen ryhmään osallistumista voimakasta pelkoa lihoamisesta ja/ tai pakonomaista ruoan ajattelua? 
Harrastitko esimerkiksi ahmimista tai koititko usein syömisen jälkeen tarvetta tyhjentää kaiken syömäsi ruoan? 

Vastausvaihtoehdot Ennen (hlö.) Nyt (hlö.) 
1. Minulla oli selvästi syömishäiriöön viittaavia oireita, sekä salailua ja 
häpeää. 

2  1 

2   Ruoka ohjasi ajatuksiani ja toimintaani melko paljon.  
Pystyin puhumaan siitä 

3 4 

3   Kuvatunlaista käyttäytymistä ilmeni vain satunnaisesti, 
poikkeustilanteissa 

3 2 

4  Koin että suhtautumiseni ruokaan on terve ja hyvällä mallilla. 7 8 
 
Meilahden vastaajien parissa ei ollut tapahtunut minkäänlaista muutosta syömishäiriökäyttäytymisen 
saralla. 
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3.1.6 Avovastaukset 
Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa kolme tärkeintä asiaa, miten toiminta on heidän elämäänsä 
vaikuttanut. Näiden vastausten pohjalta on koottu viisi keskeistä teemaa: 
 
MITKÄ OLIVAT KOLME TÄRKEINTÄ VAIKUTUSTA? 
	  

YTHS:N JA VAMOKSEN OSALLISTUJAT MEILAHDEN	  OSALLISTUJAT	  
1. TUNNEMAAILMA JA AJATTELUTAVAT: Tunteiden 
hallinta ja käsittely on helpompaa.  Uudet ajattelutavat 
(tuntee olonsa normaalimmaksi). Parempi Fiilis yleisesti. 
Suorittaminen loppui, itsen kuuntelu. Läsnäolon 
merkityksen ymmärtäminen. Uusia välineitä itse-
tutkimukseen ja tunteiden käsittelyyn. Helpompi olla itsen 
kanssa. 

1. TUNTEIDEN HALLINTA: 
(toiminta pelosta huolimatta)  
Kyky ilmaista itseä/ olla vapaampi. 

2. SOSIAALISET TAIDOT JA SUHTEET: Helpottanut 
omista asioista puhumista (tutustuminen muihin ihmisiin, 
jotka painiskelevat mielenterveytensä kanssa, ei enää niin 
yksin). Rohkeutta olla ihmisten kanssa. Sosiaalisten pelkojen 
väheneminen. Uusien ihmisten tapaaminen. Omana itsenä 
oleminen ilman rooleja. Terve suhtautuminen vastakkaiseen 
sukupuoleen. Lisääntynyt empatiakyky muita kohtaan. 

2. IHMISSUHTEET:  
Suhtautuminen toisiin ihmisiin 
(läheisemmäksi, uskaltaa puhua toisille, 
uusia ihmisiä). 

3. ITSETUNTO: Onnistumisen kokemukset, oman itsen 
hyväksyminen (omat erityispiirteet eivät ole huonoja 
asioita), ”minäkuvan totaalinen muuttuminen”, lisääntynyt 
rohkeus ja itsevarmuus. 

3. ITSELUOTTAMUS JA ROHKEUS 

4. TAITEEN MERKITYKSEN NÄKEMINEN ITSELLE: 
Asioiden käsittely taiteen kautta, innostuminen luovista 
menetelmistä. Kiinnostus käyttää taiteita enemmänkin. 

4. ILO: Tuli iloisemmaksi 

5. TEKEMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA:   
Mielekästä tekemistä. Liikunnallisuuden ja kehollisuuden 
tärkeyden näkeminen. Tapaamiset olivat arjen 
hengähdystaukoja. Sai lisämotivaatiota lähteä kotoa. Lisää 
motivaatiota/ inspiraatiota tulevaisuuden suhteen. 

5. VAIHTELU: Pääsi pois 
opiskelemasta 

*	  Taulukossa	  ei	  ole	  siteerattu	  vastaajia,	  vaan	  vastauksista	  on	  tehty	  koosteita.	  
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MIKÄ SEN SAI AIKAAN? 
Vastaajilta kysyttiin myös mikä muutoksen oli saanut aikaan ja seuraavat viisi teemaa nousivat 
vastauksista ylitse muiden: 
 

VAMOKSEN JA YTHS:N OSALLISTUJAT MEILAHDEN OSALLISTUJAT 
1. HARJOITUKSET:  tehtiin ryhmissä, 
Heittäytyminen ja esittäminen, maalaaminen. 
Alkurentoutukset tärkeitä. Ei ollut pakko puhua 
koko ajan. Leikki. Oli pakko ajatella asioista eri 
tavalla. Keskittyminen itseen, ei tarvinnut miettiä 
mitä muut ajattelevat. Harjoitukset ”merkittävä 
kohtaaminen” ja ”sokean valssi” mainittiin tärkeinä. 

1.IHMISET JA OSALLISTUJAT:  
Kannustavia ihmisiä(ohjaajat) Uudet ihmiset 
 

2. ILMAPIIRI/ YMPÄRISTÖ: Ei sääntöjä tai 
tabuja. Hyväksyvä ja rauhallinen ilmapiiri. Kaikille 
puheenvuoroja ja tilaa.  Tila, jossa uuden 
kokeminen oli mahdollista ilman 
pelkoa. Kunnioitus, toisten arvostus. 

2. RYHMÄ: Turvallinen, tiivis ryhmä: 
uskallettiin kertoa mielipiteitä 

3. HYVÄT RYHMÄLÄISET JA OHJAAJAT: tosi 
hyvä olla toisten ja ohjaajien kanssa, ryhmäläisten 
hyväksyntä, nähdyksi tuleminen). Ohjaajien 
kannustava ote ja positiivisuus. 

3.  ENNAKKOLUULOJEN  
RIKKOMINEN 

4. TIEDOSTAMINEN: oma haavoittuvaisuus, 
itsensä rakastaminen. 
 

4. HARJOITUKSET: Heittäytyminen ja 
esittäminen. 

5. KESKUSTELU VAIETUISTA ASIOISTA: 
Defenssit oli riisuttava. 

5. ILMAPIIRI 

*	  Taulukossa	  ei	  ole	  siteerattu	  vastaajia,	  vaan	  vastauksista	  on	  tehty	  koosteita.	  
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MITÄ OLISIT TEHNYT TOISIN? 
Useat vastaajat kokivat, että he eivät tiedä mitä lisäisivät ja he olivat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä 
projektiin ja ohjaajiin. Parannusehdotuksia nousi kuitenkin seuraavilta osa-alueilta: 
 

VAMOKSEN JA YTHS:N OSALLISTUJAT MEILAHDEN OSALLISTUJAT 
RYHMÄPROSESSIN PITUUS/ INTENSITEETTI:  
Olisi voinut jatkua pidempään ja olla enemmän 
harjoituskertoja ( 2 krt/ vko), tai sama harjoitusmäärä, 
mutta pidempi ajanjakso. Ryhmän kanssa vielä yksi 
jälkitapaaminen olisi ollut arvokasta. Intensiivileirit, esim. 
3 pv. maaseudulla olisivat mielekkäitä. 

INFORMAATIO 
JA TIEDOTUS: Ryhmiä  oltaisiin voitu 
mainostaa paremmin. Ryhmät jäivät 
vastaajien mielestä pieniksi koska niitä 
oltiin markkinoitu vähän. 

KESKUSTELU JA TEKEMINEN: Enemmän 
keskustelua aiheista ja aikaa asioiden läpikäyntiin, 
enemmän piirtämistä, yms.  
 

SITOUTUMINEN: Itse ja toiset 
olisivat voineet osallistua paremmin – 
Meilahden ryhmässä oli keskeyttäjiä. 

OHJAAJIEN TYÖSKENTELY: Jotkut vastaajat toivoivat 
ohjaajilta enemmän jämäkkyyttä ( esim. myöhästely 
sallittiin useita kertoja). 

OHJAAJIEN TYÖSKENTELY:  
Ohjaajat puhuivat erään vastaajan 
mielestä liikaa. Ohjeet annettiin, vaikka 
ryhmäläiset olivat jo ymmärtäneet mistä 
oli kyse. Ohjaajien puhuminen oli 
aiheuttanut myös myöhästelyä 
ruokailuista.   

SITOUTUMINEN JA SITOUTTAMINEN. Osa 
vastaajista koki, että osallistujia oli paljon poissa. Tämän 
lisäksi porukkaa tuli ja meni. Ohjaajilta toivottiin, että 
ryhmän olisi voinut sitouttaa paremmin.   

 

*	  Taulukossa	  ei	  ole	  siteerattu	  vastaajia,	  vaan	  vastauksista	  on	  tehty	  koosteita.	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

21	  

 
KOLMEN VUODEN PÄÄSTÄ 
Vastaajia pyydettiin myös kertomaan minkälaisena he näkevät tulevaisuutensa kolmen vuoden päästä. 
 
YTHS:n JA VAMOKSEN OSALLISTUJAT MEILAHDEN OSALLISTUJAT 
1. TÖISSÄ/ MIELEKKÄIDEN OPINTOJEN PARISSA: 
Moni oli saanut toiminnasta rohkaisua tai 
inspiraatiota  lähteä ja hakeutua tiettyyn 
suuntaan. 

Viisi kuudesta sanoi olevansa 
opiskelemassa lukiossa tai armeijassa. 
 

2. TASAPAINOSSA OMAN PSYYKKEEN KANSSA: 
Useat vastaajat mainitsivat toiveikkaasti että he 
uskovat voivansa psyykkisesti paremmin. 

Yksi vastaaja kuudesta ei tiennyt missä olisi. 
 

3. IHMISSUHTEET KUNNOSSA: Suhde läheisiin 
oli haastatteluissa toistuva teema ja monet 
uskoivat että tulevaisuudessa välit tulevat 
olemaan paremmalla mallilla kuin nyt. 

Kaksi henkilöä toivoi olevansa parempi 
ihminen tai rohkeampi. 
 

4. LUOVUUDEN PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN: 
Toiminta oli selvästi jättänyt osallistujiin 
kipinän luovuudesta ja haluavat sitä käyttää 
myös tulevaisuudessa. 

 

5. HYVÄLTÄ:  Häät, lapsia, kotieläin. 
 Yksi vastaaja koki, että hän tulee olemaan 
silloin samassa tilanteessa kuin nytkin. 

 

 
 
	  
3.2 SIDOSRYHMIEN VASTAUKSET 
	  Sidosryhmien edustajat olivat yleisesti tyytyväisiä Mimin toimintaan ja kiitollisia siitä, että olivat 
saaneet olla mukana toiminnassa.  Seuraavissa kappaleissa on eritelty vastaajien olennaiset mielipiteet. 
	  
3.2.1 Harjoitteet ja prosessi 
Harjoitteissa erityisen tärkeiksi koettiin seuraavat asiat: 

• Harjoitteiden kokonaisvaltaisuus 
• Taiteen avulla on mahdollisuus työstää asioita, jota ei voi puheen kautta pääse koskettamaan 
• Harjoitteiden soveltaminen ryhmä- ja yksilökohtaisesti koettiin arvokkaaksi. Koska ryhmien tarpeet vaihtelevat 

hyvinkin paljon ohjaajat  miettivät kullekin ryhmille sopivia harjoituksia. Metodien käytössä korostuu kuitenkin 
tilan antaminen yksilöille, eli vaikeidenkin asioiden työstäminen on mahdollista ja metodeja käyttämällä pääsee 
itse juuri niin ”syvälle” kuin haluaa. 

• Monitaiteellisuus koettiin positiivisella tavalla haastavaksi. Osa vastaajista kuvasi miten harjoitteet ja prosessi 
pakottavat myös ohjaajat omalle epämukavuusalueelleen. 
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Itse ryhmäprosessi koettiin yleisesti: 
• Ryhmäyttäväksi 
• Osallistujilla (ja ohjaajilla) on sen myötä mahdollisuus ylittää itsensä 
• ”Pikkuhiljaa eteneminen” ei ehdi luoda kynnystä, vaan se mahdollistaa haastavienkin asioiden työstämisen. 

	  
	  
3.2.2 Hyöty osallistujille 
Vastaajat olivat sitä mieltä, että Mimi -projektilla on: 

• Positiivinen vaikutus osallistujien itsetunnon ja itsetuntemuksen kannalta  
• Osallistujat voivat toiminnan kautta kehittää vuorovaikutus- ja tunnetaitojaan.  
• Toiminnalle tyypillinen tapa prosessoida yhdessä, esiin nousevat konflikti- ja riitatilanteet koettiin hyödyllisiksi 

tämän kannalta.  
• Kaiken kaikkiaan vastaajat suhtautuivat toimintaan hyvin positiivisesti ja näkivät sen rakentavan osallistujien 

luottamusta ja yhteisöllisyyttä. 
 
Vastauksissa oli lievää vaihtelua sen suhteen, että kenelle toiminta sopisi: 

• Kolme vastaaja oli sitä mieltä, että toiminta on iätöntä ja sopisi oikeastaan kaikille 
• Kaikille nuorille (osan mielestä yli kahdeksasluokkalaisille ja osan mielestä jopa viidesluokkalaisille) 
• Kahden mielestä jännittäjille koska se rakentaa nimenomaan itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja 
• Erään vastaajan mielestä nivelvaiheessa oleville nuorille ja nuorille aikuisille (lukioon siirtyvät/ juuri opiskelunsa 

aloittaneet, jne. 
	  
	  
3.2.3 Toiminnan toteutus ja projektin koordinointi 
Toiminnan toteutusta ja ohjaajien työskentelyä kuvattiin seuraavalla tavalla: 

• Työskentelyssä ei ollut liikaa asenteellisuutta. 
• Avoimeksi ja ennakkoluulottomaksi. 
• Ohjaavan työparin keskinäinen keskinäinen suhde heijastuu osallistujiin, joten työparin olisi tärkeää tuntea 

toisensa hyvin ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista. 
 
Projektin koordinointi koettiin yleisesti: 

• Ammattitaitoiseksi. Tämä toistui hyvin useassa haastattelussa. Erään haastatellun mukaan: ”Joustavuudesta ja 
kevyestä rakenteista huolimatta hiton ammattilaisia.” 

• Suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. 
• Työntekijöillä oli avoin työote. 
• Eri organisaatioiden, työntekijöiden ja osallistujien tarpeisiin sopeutuminen ja joustavuus  

sai paljon kiitosta. 
• Työntekijöiden persoonia arvostettiin. 

	  
 
3.2.4 Omakuva N.Y.T. -mallin poikkeuksellisuus? 
Vastaajilta kysyttiin mikäli heidän mielestään toiminnassa on jotakin poikkeuksellista, jos on, niin 
mitä? Tässä suhteessa vastukset olivat melko yhteneväisiä 

• Yhteistyö yli rajojen. Usea vastaaja korosti tätä näkökulmaa Eräs 10 vuotta alalla työskennellyt terveysalan 
ammattilainen kuvasi miten tämä on ensimmäinen kerta kun he tekevät kunnolla yhteistyötä kolmannen sektorin 
kanssa. 

• Joustamiskyky. Ryhmäprosessin intensiteetti ja harjoitukset pystyttiin sopeuttamaan ryhmän mukaan ja 
osallistujat voivat itse määrittää oman tahtinsa. 
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• Kokonaisvaltainen monitaiteellisuus: ei ole tarjolla vain sirkusta, keskustelua tai teatteria, vaan kukin pystyy itse 
tekemään hänelle tärkeitä asioita. 

• Koulun arkeen tuleminen. Vieraiden ihmisten tulo mukaan koulun arkeen luo oppilaille uusia rooleja ja 
mahdollistaa sekä koulutyöskentelyn, että henkilökohtaisen elämän tukemisen tavalla johon koulussa ei vielä 
pystytä. 

	  
	  
3.2.5 Toiminnan soveltaminen sosiaali- ja terveysalalle 
Vastaajat olivat yleisesti sitä mieltä että sosiaali- ja terveysalalla on tilausta kokonaisvaltaiselle ja 
kokemukselliselle toiminnalle. Mallille olisi tarvetta, koska siinä: 

• Keskitytään positiivisin asioihin. 
• Taiteen ja mallin monikanavaisuus on  osallistujille löytämisen mahdollisuus. 
• Se mahdollistaa tasavertaisen ihmettelyn uudella tavalla.	  

	  
3.2.6 Toiminnan soveltaminen taidealalle 
Toiminnan vieminen entistä enemmän taiteen alalle koettiin mahdollisuutena, koska se tarjoaa 
arvokasta kokemuksellista tietoa siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Se lisäksi se: 

• Voi tarjota uusia tekijöitä  taidealalle. 
• Mahdollistaa taiteeseen osallistumisen entistä paremmin kaikille, omista lähtökohdista tai ennakkotaidoista 

huolimatta. 
• Voi tarjota entistä helpommin apua taidealan ihmisille ja taiteesta kiinnostuneille. 
• Mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön. 
• Taidealan roolien hämärtyminen (ei enää taiteilijoita, tai opettajia, vaan ”siskoja ja veljiä, ihmisiä” osallistujien 

kanssa. 
 
Taidealalle viemisessä jotkut vastaajat olivat lievästi varauksellisia muutamastakin syystä: 

• Alalla on pulaa rahoituksesta ja useiden taiteilijoiden mielestä tämänkaltainen toiminta voi  
riskeerata taiteen tekemisen taiteen vuoksi. Vastaajat toivovat kuitenkin että tämänkaltaiset  
projektit voisivat elää yhdessä  ns. perinteisen taiteen kanssa. 

• Ryhmien ohjaaminen edellyttää taiteilijoilta kokemusta ja taitoa ryhmien kanssa työskentelystä 
	  
3.2.7 Toiminnan toteutuksessa huomioitavia asioita 
Haastatteluiden lomassa vastaajat nostivat esiin seuraavia aiheita: 

• Monitaiteellisuus ja ryhmän ohjaaminen koettiin haastaviksi asioiksi. Moni vastaaja oli sitä mieltä, että toiminta 
vaatii onnistuakseen hyvän perehdytyksen tai koulutuksen. 

• Oppilaat. Osa vastaajista koki, että osa oppilaista oli hyvin levottomia tai lähes liian nuoria tämänkaltaisiin 
harjoitteisiin. Tämä hankaloitti ryhmien ohjausta.  

• Ryhmien tarpeet vaihtelevat hyvinkin paljon. 
• Avainsidosryhmien sitouttaminen. Osa ohjaajista oli kokenut yksittäisten opettajien väheksyntää toimintaa 

kohtaan. Jotkut opettajat mainitsivat toisaalta miten heille oli tärkeää että ohjaajat olivat tulleet 
opettajanhuoneisiin keskustelemaan. 
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3.2.8 Ulkopuolisten ohjaajien, opettajien ja YTHS:n henkilökunnan kannalta: 
Vastaajien itse kokema hyöty näkyi erityisesti seuraavilla osa-alueilla: 

• Ulkopuoliset ohjaajat kokivat Mimi-projektin työntekijöiden tarjoaman työnohjauksen erittäin merkitykselliseksi 
ja tasokkaaksi. 

• Opettajat kokivat tärkeäksi, että osa ohjaajista keskusteli heidän kanssaan ryhmän prosesseista. Opettajat toivoivat 
myös että ryhmiä toteutettaessa opettajat sitoutettaisiin mukaan prosessiin. 

• YTHS:n henkilökunta koki hyötyneensä toiminnasta merkittävästi. 
• Haastatellut henkilöt ovat ottaneet käyttöön Omakuva N.Y.T. -ryhmissä käytettyjä siltaharjoitteita omissa 

ryhmissään. 
• Ryhmien markkinointi yläasteikäisille ”omaisryhmänä” tai mielenterveysongelmaisille” suunnattuna ryhmänä on 

haastavaa ja heitä tuleekin lähestyä oikealla tavalla. 
• Useat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset alkoivat nähdä taiteen merkityksen ja mahdollisuuksia. 
• Lähes kaikki vastaajat olivat oppineet uusia taitoja ja menetelmiä esimerkiksi ryhmien ohjaukseen tai työotteeseen 

liittyen.  Eräs vastaaja korosti kuinka leikki ja hullutteleva työote oli hänelle tärkeää. 
	  
	  

4. Arvio Mimi -projektista. 
 23:n osallistujan ja 11:n sidosryhmäläisen haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että Mimi -
projekti on onnistunut tavoitteissaan. 
  Se on tukenut osallistujien mielenterveyttä. Tästä todistaa hyvin se tosiasia, että YTHS:n ja 
Vamoksen ryhmien osallistujien suhteellinen mielenterveys on parantunut lievästi ryhmäprossiin 
osallistumisen aikana (2,8->3,2), vaikka monien mielenterveyspalveluiden käyttöä vähennettiin 
projektin osallistumisen ajaksi. Vastaajien kohonnut itsetunto, lisääntynyt uskallus, yleinen motivaatio 
ovat myös osoituksia kohonneesta mielenterveydestä. 50 % ryhmiin osallistuneista teki myös uusia 
opiskeluun tai työhön liittyviä suunnitelmia (2/6 Meilahden vastaajista). 
  Toiminnan myötä osallistujien kynnys puhua mielenterveyteen liittyvistä asioista on madaltunut. 
Sekä osallistujat, että sidosryhmäläiset nostivat esiin parantuneet vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Näillä 
tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi parantuneita sosiaalisia taitoja, taitoa nähdä toisten ajatukset 
kiinnostavina ja kykyä pystyä itse hallitsemaan omia ajatuksiaan. Myös sidosryhmäläiset kokevat 
yleisesti että osallistujat saavat harjoitusten kautta uusia välineitä itsetuntemukseen ja itsetunnon 
rakentamiseen. 
   Projekti on myös onnistunut lisäämään yhteistyötä koulujen, nuorisotoimijoiden ja 
mielenterveystoimijoiden välillä. Sektorirajat ylittävä toiminta on saanut paljon kiitosta ja se  
nähdään yleisesti mahdollisuutena ja raikkaana toimintana. 
  Vaikuttaa myös siltä että Omakuva N.Y.T. -ryhmien myötä on onnistuttu kehittämään uudenlaista 
toimintamallia, koska lähes kaikki sidosryhmäläiset kokivat, että toiminnassa oli jotakin 
poikkeuksellista. Vaikka monitaiteellisuuden, pedagogisuuden ja syvien henkilökohtaisen prosessien 
yhdistäminen koettiinkin yleisesti melko haastavaksi, vastaajat olivat halukkaita ja motivoituneita 
oppimaan lisää ja saamaan vastaavaa toimintaa osaksi omaa työtään. 
  Voidaan todeta, että Mimi-projektin kaltainen toiminta ja erityisesti Omakuva  N.Y.T. -toiminta on 
vaikuttavaa niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Tästä todistaa osallistujien parantunut elämänlaatu, 
sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten positiiviset kokemukset.  
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Myös opetus- ja terveysalan ammattilaiset, ketkä eivät ole osallistuneet ryhmiin, ovat kokeneet 
hyötyvänsä ryhmistä.  
 
Vähentynyt palveluiden käyttö on osoitus toiminnan kustannustehokkuudesta. 17 hengen otoksen 
mielenterveyspalveluiden käyttö väheni yhteensä noin 23 %.  Toimintaan siirryttäessä tämä muutos 
oli vielä selvempi, jopa 35 %.  Eli mikäli ryhmäprosessia olisi ylläpidetty kauemmin, voitaisiin olettaa 
mielenterveyspalveluiden käyttö olisi pysynyt alhaisena ja osallistujat olisivat voineet voimaantua. 
Tämän väitteen todentamiseksi tarvittaisiin kuitenkin isompi otos, sekä pitkäaikaisempaa seurantaa.  
  Ryhmäprosessin päättymisen jälkeen osallistujien mielenterveyspalveluiden käyttö on noussut 15 %. 
Osa noususta selittyi positiivisella oikeanlaiseen hoitoon hakeutumisella. Yksittäiset vastaajat olisivat 
toivoneet vielä saavansa jatkaa hoitosuhdettaan osallistumista. 
Rahassa mitattuna terveyspalveluiden väheneminen tarkoitti noin 41 000 euron säästöjä. Mikäli tämä 
suhteutettaisiin koko kolmen vuoden projektiin, kertyneitä säästöjä olisi yhteensä noin 282 000 euroa. 
Vaikka vähentynyttä palveluiden käyttöastetta ei voida lukea kokonaan Omakuva N.Y.T. -ryhmien 
ansioksi, eikä se ole ainoastaan positiivista, hyöty on siltikin hyvin merkittävä. 
 On todettava, että osallistujilta ei kysytty kokivatko he tarvinneensa enemmän terapiaa tai 
mielenterveyspalveluita toiminnan aikana. Toisaalta heidän vastauksistaan paistoi läpi, että toiminta 
oli parantanut heidän mielenterveyttään (vähintään ryhmien ajaksi). On myös tärkeää muistaa, että 
vastaajien mielipiteet  
 
Sidosryhmähaastatteluiden lopuksi pyydetty kouluarvosana toiminnalle todistaa myös että toiminta on 
ollut sidosryhmien mielestä kiitettävää: 11 vastaajan antamien arvosanojen keskiarvo Mimi-projektille 
oli 9. 
	  
	  

5. Loppusanat 
	  
Arvioinnin	  perusteella	  voidaan	  todeta,	  että	  Mimi	  –projektin	  kaltaisesta	  toiminnasta	  on	  
hyötyä	  niin	  yksilö-‐	  kuin	  yhteiskuntatasollakin.	  	  Vaikka	  Omakuva	  N.Y.T.	  –ryhmiin	  
osallistumisella	  voidaan	  osoittaa	  olevan	  myös	  taloudellisia	  hyötyjä,	  on	  tärkeää	  muistaa,	  että	  
vielä	  tärkeämpää	  voi	  olla	  osallistujien	  elämänlaadun	  paraneminen.	  	  Se	  on	  edellytys	  kaikelle	  
muulle	  muutokselle.	  	  
	  
	  


