
Hanke 
mielenterveystyön 
edistämiseksi ja 
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ja käytäntöjä 
yhtenäistämällä

Kohderyhmät

ProMenPol-hankkeen tarkoituksena on 
vaikuttaa laajasti mielenterveystyön eri 
toimijoihin, kuten päätöksentekijöihin, 
käytännön työntekijöihin, tutkijoihin, mielen- 
ja kansanterveyden sekä oppilas- ja 
vanhustenhuollon alojen kansalaisjärjestöihin 
sekä työmarkkinaosapuoliin. Koska toimijat 
ovat keskenään erilaisia, tarvitaan hyvin 
erilaisia toimintatapoja sekä tiedon 
levittämisessä että pyrittäessä vaikuttamaan 
eri toimijoihin. Hankkeessa onkin kehitetty 
toimintatapoja, joiden avulla voidaan tukea 
toisaalta tietopakettien kokoamista ja laajaa 
tiedonlevitystä ja toisaalta päätöksentekoa ja 
käytännön työtä.
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Mielenterveys on olennainen osa yhteiskunnan inhimillistä, 

sosiaalista ja taloudellista pääomaa. Kuitenkin 

mielenterveyden häiriöt ja ahdistuneisuus ovat yhä 

yleisempiä kaikkialla Euroopassa. Mielenterveysongelmien 

on arvioitu jossain elämänvaiheessa koskevan noin 

neljäsosaa väestöstä. Maasta ja kulttuurista riippumatta 

mielenterveysongelmista kärsii kulloinkin 10 prosenttia 

aikuisista. 

Mielenterveyden järkkyminen voi olla tuhoisaa ihmisen ja 

hänen läheistensä terveydelle ja sosiaaliselle elämälle – se 

lisää pitkäaikaisen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

riskiä sekä altistaa leimautumiselle ja syrjinnälle. 

Menetetyn työpanoksen ja hoitokustannusten muodossa 

yhteiskunnalle koituvat seuraukset ovat yhtä merkittäviä

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että mielenterveyden 

häiriöiden esiintymisluvut ja kustannukset ovat 

huomattavan korkeita ja niiden odotetaan edelleen 

nousevan kaikkialla maailmassa seuraavien 15 vuoden 

aikana. Samanaikaisesti ongelmaan haetaan yhä 

aktiivisemmin ratkaisuja ja vastauksia yhteiskunnan, 

organisaatioiden ja yksilöiden tasolla. Tätä taustaa vasten 

ProMenPol-hankkeessa pyritään etsimään ja 

luokittelemaan hyödyllisiä ja käytännöllisiä 

lähestymistapoja mielenterveyden edistämiseen ja 

vaalimiseen. Se tarkoituksena on kehittää monipuolinen 

toimintatapa, jonka avulla voidaan järjestelmällisesti etsiä 

ja luokitella tapoja edistää mielenterveyttä tehokkaasti eri 

elämänvaiheissa. 

Hankkeessa keskitytään erityisesti tapoihin edistää

 - koululaisten mielenterveyttä kouluissa

 - aikuisten mielenterveyttä työpaikoilla sekä

 - palveluasunnoissa asuvien iäkkäiden ihmisten  

   mielenterveyttä.

Hanke mielenterveystyön edistämiseksi ja tukemiseksi
– Miksi mielenterveyden edistäminen ja vaaliminen on 
tärkeää?

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoitus

www.mentalhealthpromotion.net 

ProMenPol-hankkeessa toimitaan yhteistyössä 

mielenterveyden ja muiden alojen tutkijoiden, toimijoiden, 

verkostojen, ammattihenkilöiden, käytännön työntekijöiden 

ja etujärjestöjen kanssa. Toiminnan tarkoituksena on

• etsiä ja uudistaa tapoja edistää ja vaalia mielenterveyttä 

kolmessa eri toimintaympäristössä: kouluissa, työpaikoilla ja 

ikääntyneiden asumispalveluissa

• luoda selkeä tiedonhallintajärjestelmä hyödyllisen tiedon 

sekä tärkeiden viitejulkaisujen ja Internet-linkkien käytön 

helpottamiseksi

• koota kolme mielenterveystyön työkalupakkia, jotka on 

sovitettu kunkin kohderyhmän elämäntilanteen ja 

pääasiallisen toimintaympäristön eli koulun, työpaikan tai 

asumispalvelujen mukaisesti

• järjestää kokeiluhankkeita tietopohjan ja työkalupakkien 

arvioimiseksi ja tarkistamiseksi

• määritellä monialaisia toimintaperiaatteita 

aktiivisemman ja tarkemmin kohdennetun 

mielenterveystyön edistämiseksi ja tukemiseksi eri 

toimialoilla.

• edistää kestävää yhteistyötä hankkeen keskeisten 

toimijoiden välillä, jotta työn tuloksia voidaan hyödyntää 

hankkeen myöhemmissä vaiheissa ja myös sen jälkeen.


