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Perustehtävämme 
on edistää 
mielenterveyttä ja 
ehkäistä ongelmia.
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Mitä MIELI ry tarjoaa?

Mielenterveysosaamisen
ja -taitojen vahvistamista

• Koulutuksia ammattilaisille

• Koulutuksia
mielenterveyden teemoista
kiinnostuneille

• Koulutuksia ja ideoita työpaikoille
ja yrittäjille

Asiantuntemusta ja kehittämistoimintaa

• Uusia työkaluja

• Kehittämishankkeita

Tukea ja apua elämän kriiseissä

• Kriisipuhelin 24/7

• Chat

• Kriisivastaanotto

• Vertaistukiryhmät

• Itsemurhien ehkäisykeskus

Mielekästä vapaaehtoistoimintaa

• Tapahtumat

• Paikallinen toiminta

• Asiantuntemusta ja
kehittämistä

• Erilaiset vapaaehtoisroolit

Yhteiskunnallista
vaikuttamista

• Osallistuminen
yhteiskunnalliseen
keskusteluun

• Vaikutamme verkostoissa

• Aktiivista viestintää
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Mieli ry – toimintamme valtakunnallisesti

55 paikallista jäsenjärjestöä

22 keskuksen kriisiverkosto ympäri Suomea

31 yhteisöjäsentä

140 työntekijää

3500 vapaaehtoista

• Koulutusta ympäri Suomea

• Hallinnoimme Rikosuhripäivystystä ja Sekasin 

chattia operoivaa Sekasin kollektiivia
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YLVA-hanke
2022-2014
STEA-rahoitus
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YLVA-hankkeen taustaa
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Ylivelkaantuminen, perheet ja mielenterveys
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• Kotitalous on ylivelkaantunut, jos velkaa on enemmän kuin 5 kertaa vuotuisten 
käytettävissä olevien tulojen määrä (Suomen Pankin määritelmä) -> Suomessa 3% 
asuntokunnista. 

• Velkaantuminen on kasvanut viime vuosikymmeninä -> v. 2020 
maksuhäiriömerkintä 392 0000 suomalaisella ja v. 2021 ulosottovelallisia 284 000

• Ylivelkaantumisen taustalla on sekä yksilöllisiä riskejä että yhteiskunnan 
rakenteellisia tekijöitä: esim. tulojen riittämättömyys, osaamattomuus raha-asioissa, 
muutokset elämäntilanteissa, toimintakyvyn ja elämänhallinnan haasteet

• Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus osoittaa, että velat kietoutuvat vahvasti 
heikompaan mielenterveyteen, itsetuhoisuuteen, masennukseen sekä muihin 
spesifeihin mielenterveysoireisiin

• Suomessa ja ulkomailla on havaittu, että vanhempien velkaantuminen ennustaa 
lasten heikentynyttä mielenterveyttä. Myös talousongelmat ovat usein 
ylisukupolvisia.
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Mitä YLVA-hankkeessa 
tavoitellaan?
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Hankkeen päätavoite ja kohderyhmät
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• Päätavoite: Ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyden ja 
vanhemmuuden tukeminen ja ongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy 
ammattilaisten ja vapaaehtoisten mielenterveysosaamisen 
syventämisen kautta sekä viestintä- ja vaikuttamistyön avulla.

• Kohderyhmät: ylivelkaantuneet perheet, ylivelkaantuneita perheitä 
kohtaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset kumppanijärjestöistä, Mieli 
ry:n kriisitoiminnan, seurakuntien diakoniatyön sekä muun talous- ja 
velkaneuvonnan ammattilaiset ja vapaaehtoiset, vaikuttamistavoitteen 
osalta päättäjät ja koko väestö. 

• Kumppaneina mm.: Takuusäätiö, Marttaliitto, 4 Marttapiiriä, 
diakoniatyö, Mieli ry:n kriisikeskustoiminta, Socca
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TAVOITE 1

Ylivelkaantuneiden perheiden vanhempien mielenterveyden 
edistäminen ja lasten kehitystä tukevan hyvän arjen tukeminen 
järjestöjen ammattilaisten ja vapaaehtoisten toimijoiden sekä talous- ja 
velkaneuvontaa tekevien toimesta.
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Tavoite 2: Toiminta ja tuotokset
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• Verkkokoulutus ja opas ammattilaisille ja vapaaehtoisille 
mielenterveyden edistämisestä

• Alueelliset koulutuspäivät, joilla tuetaan materiaalien käyttöönottoa

• Sisältöä tehdään yhteiskehittäen ammattilaiskohderyhmien 
edustajien ja kokemusasiantuntemusta omaavien perheiden kanssa 

• Sisällöntuotanto käsittää teemoina: tasapainoisen arjen 
tukeminen, tunteiden käsittelyn opettelu perheessä, arjen valintojen 
tukeminen, myönteisen vanhemmuuden vahvistaminen sekä 
vanhemman uupumisen ja stressin ehkäisy ja tunnistaminen. 



.fi12

TAVOITE 2

Ylivelkaantuneiden perheiden vanhemmat saavat järjestöissä sekä 
talous- ja velkaneuvonnassa tukea myös vanhemmuuteen liittyvien 
haasteiden kanssa, kun perhekeskeinen työskentely ja lapsia 
huomioivan työtapa vakiintuu.
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Tavoite 2: Toiminta ja tuotokset

13

• Tutkitusti vaikuttavan, järjestölähtöisen Lapset puheeksi (LP) –
työmenetelmän koulutus ja sen käytön juurruttaminen kohderyhmän 
ammattilaisten toimintaan. Lisäksi menetelmäkouluttajien 
kouluttaminen kumppaniorganisaatioihin.

• LP-menetelmän avulla räätälöidään lapsen tai nuoren arkipäivä häntä 
tukevaksi. Samalla vahvistetaan vanhempien ja perheen toimijuutta arjessa. 

• LP -viitekehykseen perustuvan Hyvä arki lapselle –koulutukset ja 
niiden juurruttaminen yhteistyötahojen vapaaehtoistoiminnan osaksi.

• Koulutusten sisällön yhteyteen tuotetaan Mieli Ry:n, Takuusäätiön ja 
Lounais-Suomen Martat Ry:n ja perheiden yhteistyönä uusi aineisto 
tukemaan ymmärrystä ylivelkaantumisen vaikutuksista koko perheeseen ja 
erityisesti lapsiin.
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TAVOITE 3

Ylivelkaantumisen ja mielenterveyden ongelmien noidankehän 
purkaminen lisäämällä tietoisuutta ylivelkaantumisen ja 
mielenterveyden välisistä yhteyksistä ja soveltuvista tukimuodoista ja 
puuttuminen rakenteellisiin ongelmiin, joiden mielijalanjälki on 
kielteinen



.fi

Tavoite 3: Toiminta ja tuotokset

15

• Tuotetaan verkkomateriaalia, ml. podcasteja ja videoita, 
ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä, perustuen hankkeessa 
kerättyyn kokemusasiantuntemukseen sekä aiempaan aineistoon

• Toteutetaan kampanja ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa

• Tehdään Vieraskynä- ja yleisökirjoituksia ja syötetään aktiivisesti 
juttuideoita toimittajille.

• Laaditaan päättäjille ja toimijoille suunnattuja policy brief -aineistoja, 
joissa kiinnitetään huomiota rakenteellisiin ongelmiin

• Laaditaan toimenpide-ehdotuksia ylivelkaantumisen kielteisten 
mielenterveysvaikutusten vähentämiseksi, mitkä esitellään 
päättäjäseminaarissa sekä viedään eduskunnan 
mielenterveyspoliittiseen toimikuntaan.
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TAVOITE 4

Ylivelkaantuneiden perheiden tukeminen löytämään voimavarojaan, 
edistämään mielenterveyttään ja löytämään yhdessä vietetyn ajan arvo 
ja mahdollisuudet
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Tavoite 4: Toiminta ja tuotokset
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• Jatkokehitetään Osaava vanhemmuus -hankkeessa pilotoitua Perheet 
yhdessä -tapahtumamallia ylivelkaantuneille perheille.

• Järjestään 10 paikallista Perheet yhdessä -tapahtumaa 
järjestöyhteistyönä -> perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta 
vahvistavia tehtäviä ja mahdollisuus vertaistukeen tapahtumissa sekä 
somessa

• Tuotetaan ylivelkaantuneille perheille oman perheen 
mielenterveyden lokikirja sekä opas, jossa tarjotaan neuvoja ja 
keinoja arjen hallintaan, oman mielenterveyden edistämiseen ja 
vanhemmuuteen lapsen suotuisan kehityksen tukemiseksi. -> jaetaan 
Perheet yhdessä -tapahtumissa
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