
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 koulut?

Käsiteltäviä aihealueita ovat esimerkiksi 

Käsikirjassa on kolme osiota:

  mielenterveyden edistämistyön perusteet  

  mielenterveyden edistämistyön aihealueet, 

         menetelmät ja työkalut  

  mielenterveyden edistämistyöhön liittyvät ja 

         kouluihin tarkoitetut harjoitukset.   



  

 



  

 

 

 

 

  

mielenterveyden edistämistyön keskeiset 

alueet ja aiheet kouluissa

sietokyvyn parantaminen

päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja avun-

haku 

tunteiden käsittely 

vertaisryhmän paineen sietäminen 

yhteistyö vanhempien kanssa

kiusaamisen ja ahdistelun ennaltaehkäisy ja 

käsitteleminen. 

Harjoitusten rakenne

Mielenterveyden edistäminen kouluissaKasvatuksellinen toimintaympäristö tarjoaa 

erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa posi-

tiivista mielenterveyttä edistäviä toimintoja ja 

hankkeita. Oppilaat viettävät koulussa yli kuu-

si tuntia päivässä ja yli 180 päivää vuodessa. 

WHO korostaa koulun tärkeyttä arvokkaana so-

sialisaation ja terveyden edistämistoimintojen 

paikkana. Koulut ovat merkittäviä 

    mielenterveyden edistämisessä 

    mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä

    ahdistuneiden oppilaiden tukemisessa. 

Kouluihin suunnattu käsikirja tarjoaa käytän-

nöllisiä ja tehokkaita keinoja, jotka on tarkoi-

tettu ala-asteella, yläasteella ja toisen asteen 

kouluissa opiskeleville. Käsikirjan varsinaisena 

kohderyhmänä ovat opettajat, rehtorit ja kou-

lupsykologit. 

Käsikirjan tavoitteena on tukea yksilön käytök-

sessä tapahtuvia muutoksia, jotka tukevat ja 

edistävät mielenterveyttä. Käsikirjan käyttäjät 

oppivat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 

parantaa oppilaiden hyvinvointia.

Oppimistavoitteet, 
ohjeita opettajalle

Lämmittelyharjoitus Ryhmäharjoitus, 
yksilöharjoitus

Arviointi




