
Mielenterveyden edistämisen käsikirjoja

  kouluihin
  työpaikoille
  asumispalveluja ja hoivaa tarvitseville ikääntyneille.

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistyöhön on tehty käsikirjat, jotka on 
suunnattu kolmeen toimintaympäristöön:

Kenelle käsikirjat on tarkoitettu?

Miksi käsikirjoja kannattaa käyttää?

Mitä mielenterveyden edistäminen on?

keskittyy kohentamaan hyvinvointia 
on suunnattu koko väestölle ja jokapäiväiseen 
elämään 
vaikuttaa terveyden kannalta tärkeisiin tekijöihin 
vaikuttaa suojaaviin tekijöihin 
hyödyntää ei-lääketieteellisiä toimintamalleja 
tukee väestön kykyjä  
sisältää terveys- ja sosiaalialan lisäksi myös 
lääketieteelliset palvelut.  

  


 
  






 

Käsikirjat on tarkoitettu ihmisille, jotka voivat toteuttaa 
mielenterveyden edistämistyötä, eli esimerkiksi opettajille, 
johtajille ja hoitajille. Käsikirjoissa on kaikki tarvittava tieto, 
eikä niiden käyttäminen vaadi aiempaa tietoa mielen-
terveyden edistämisestä.

Psykologiset ongelmat ja mielenterveyden häiriöt 

ovat yleisiä ja yleistyvät entisestään. Nykyään tie-

detään, että hyvää mielenterveyttä ja hyvinvointia 

pitää edistää ja mielenterveyspalveluja parantaa.

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin lähtökohtana 

ovat toimintaympäristöt, joiden kanssa ihminen 

on vuorovaikutuksessa, ihmisen käyttäytyminen ja 

tarjolla oleva tuki. Toimintaympäristöihin kuuluvat 

koulut, työpaikat ja asuinpaikat. 

Tietoa siitä, miten mielenterveyttä voidaan edis-

tää eri toimintaympäristöissä, ei ole riittävästi, ja 

nämä käsikirjat pyrkivät vastaamaan tähän tiedon 

puutteeseen. Ne antavat käyttäjilleen tarvittavia 

välineitä ja menetelmiä psyykkisen hyvinvoinnin 

edistämiseen.
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Mielenterveyden edistäminen tukee positiivista mielenter-
veyttä lisäämällä psykologista hyvinvointia, osaamista ja 
sitkeyttä ja luomalla tukea antavia elinoloja ja elinympäris-
töjä. Mielenterveyden edistäminen
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Miksi ikääntyneet?

Osa-alueet jakautuvat aiheisiin, joita ovat esimerkiksi

Käsikirjassa käsitellään kolmea keskeistä osa-aluetta: 

Mielenterveyden edistäminen 
asumispalveluja ja hoivaa tarvitsevien 
ikääntyneiden parissa

 elämäntapavalinnat, fyysinen aktiivisuus ja liikunta 

 ihmissuhteet, osallistuminen ja mielekäs tekeminen

 mielenterveysongelmien varhainen havaitseminen, 

      omaishoitajien tukeminen ja elinolosuhteet.  

Kuva harjoituksesta

 

 

 

 

 

terveet elämäntavat 

sosiaalisuus ja mielekäs toiminta 

taide ja luovuus 

varhainen havaitseminen ja interventiot

omaishoitajien tukeminen.

Kuvion koko 
ilmaisee 
summittaisesti, 
miten suosittu 
toiminta on 
ikääntyneiden
keskuudessa
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Näytelmän esittäminen

4.5 Harjoitus 5: Osallistavan toiminnan 
       kartoittaminen

Kuva 5. Esimerkki aiheesta 4: Yhteisöllinen osallistuminen
Lähde: Muokattu teoksesta Jamie Cowling (2005). Mapping Culture and Civil Renewal.

Liittyy näihin aiheisiin

Aihe 2: Fyysinen terveys ja liikunta
Aihe 3: Sosiaalisuus ja mielekäs toiminta
Aihe 4: Yhteisöllinen osallistuminen
Aihe 5: Oppiminen ja opiskelu  

4.5.1     Kuvaus

Ikääntyneiden toiminnan kartoittamiseksi on laadittu harjoituslo-
make, johon sisältyy kuvassa 5 esitettyjä osallistavan toiminnan 
muotoja (Aihe 4: Yhteisöllinen osallistuminen).

Oppimistavoitteet:
 analysoida olemassa olevia ja puuttuvia osallistavan toiminnan  
      muotoja 
 edistää uusia ideoita osallistavaksi toiminnaksi. Ohje: Täytä ensin harjoituslomake omien tietojesi perusteella. Vertaa tuloksiasi 

oppimistuloksen ratkaisulomakkeeseen ja pohdi lopputulosta: Onko eroja? Miksi? 
Miten voin yhdistää tämän päivittäiseen työhöni?

Ikääntyneiden hyvä mielenterveys ja hyvinvointi 

hyödyttävät kaikkia. Ikääntyneiden mielentervey-

den edistäminen auttaa heitä elämään aktiivista, 

nautinnollista ja tervettä elämää ja arvostamaan 

omaa panostaan yhteisölle. Terveellinen ja laadu-

kas elämä minimoi mielenterveyden häiriöiden 

aiheuttamat kustannukset. 

Masennus, ahdistuneisuus ja itsemurhat ovat 

vakavia ongelmia, jotka ovat erityisen yleisiä 

ikääntyneillä. Vanheneminen ei itsessään ole nii-

den syy, vaan syynä ovat tietyt ikääntymiseen liit-

tyvät haastavat ongelmat. Käsikirja vastaa näihin 

haasteisiin edistämällä ikääntyneiden ja heidän 

hoitajiensa elämänlaatua ja hyvinvointia.

Mielenterveyden edistäminen vaikuttaa 

ikääntyvien parissa työskentelevään henkilö-

kuntaan myönteisesti ja auttaa hoitajia heidän 

kunnianhimoisessa työssään. Käsikirja tarjoaa 

ammattilaisille ja omaishoitajille käytännöllisiä ja 

tehokkaita välineitä ja tekniikoita, joiden avulla 

voidaan ehkäistä ongelmia ja edistää mielenter-

veyttä.

Käsikirja on ainutlaatuinen voimavara, ja se 

auttaa käyttäjiä tunnistamaan ja tarttumaan mie-

lenterveyden ongelmiin. Toimenpiteet on helppo 

liittää osaksi jokapäiväisiä työrutiineja.




