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MindHealth projektissa laadittu Mielenterveyden 
edistämisen koulutus on tarkoitettu kouluissa, 
työyhteisöissä ja ikääntyneiden palveluasumisessa 
sekä kotihoidossa työskenteleville, jotka haluavat 
kehittää osaamistaan mielenterveyden edistämisessä 
sekä toteuttaa mielenterveyden edistämistoimia 
työpaikallaan. Koulutus sopii esimerkiksi seuraaville 
ryhmille:

Kenelle koulutus on
tarkoitettu?

Koulut: Rehtorit, opettajat, psykologit, kuraattorit, 
terveydenhoitajat.

Työpaikat: Esimiehet, työterveyslääkärit ja -hoita-
jat, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta vastaavat, 
henkilöstön kehittämisestä vastaavat ja luotta-
musmiehet.

Ikääntyneiden palveluasuminen ja kotihoito: 
yksiköiden johtajat ja sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstö, osastonhoitajat, tiiminvetäjät.  
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Mielenterveyden edistämisen koulutuksen 
tavoitteena on:

MindHealth projekti tuottaa sisällön verkko- ja 
lähiopiskeluna toteutettavaan koulutukseen mielen-
terveyden edistämiseksi kouluissa, työpaikoilla sekä 
ikääntyneiden palveluasumisessa ja kotihoidossa.

Koulutuksessa hyödynnetään ProMenPol tietokan-
taa, joka sisältää mielenterveyden edistämisen 
työkaluja. ProMenPol tietokanta ja Mielenterveyden 
edistämisen koulutus tarjoavat käytännönläheistä 
tietoa sekä tukevat mielenterveyden edistämistoimin-
nan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. 
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Lisätä koulutukseen osallistuvien tietoutta 
mielenterveyden edistämiseen vaikuttavista 
tekijöistä elämänkaaren eri vaiheissa.

Tukea koulutukseen osallistuvia mielen-
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
omissa organisaatioissaan. 

Mielenterveys ei tarkoita vain mielenterveys-
häiriöiden puuttumista, vaan se on
erottamaton osa terveyttä ja hyvinvointia.
Mielenterveyden merkitykseen onkin
enenevässä määrin ryhdytty kiinnittämään
huomiota. Mielenterveyshäiriöiden hyvän
hoidon ja kuntoutuksen lisäksi tarvitaan
mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämis-
toimia, joiden avulla pidetään yllä ja
parannetaan mielenterveyttä sekä ehkäistään
mielenterveysongelmia.

Tietoa mielenterveyttä edistävistä toiminnoista 
on olemassa. Mielenterveyden edistämisen 
koulutus pyrkii välittämään tätä tietoa sekä 
tukemaan tiedon käytäntöön soveltamista 
kouluissa, työpaikoissa sekä ikääntyneiden 
palveluasumisessa ja kotihoidossa.
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