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Mielenterveysstrategian toimeenpano
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PAINOPISTE MITÄ SE TARKOITTAA

MIELENTERVEYS PÄÄOMANA Mielenterveys on yksilön, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan 
pääomaa, josta pidetään huolta ja johon sijoitetaan. Mielenterveyden 
edistäminen hallintorajat ylittävänä yhteistyönä

LASTEN JA NUORTEN 
MIELENTERVEYDEN RAKENTUMINEN 
ARJESSA

Annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet  turvalliseen lapsuuteen ja 
oman potentiaalin löytämiseen ja toteuttamiseen kaikille lapsille ja 
nuorille. Kaikki painopisteet, kaikki politiikat

MIELENTERVEYSOIKEUDET Hyväksytyksi tuleminen ja syrjimättömyys,
ihmisarvon ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oikeus vaikuttaa 
kansalaisena, päätöksenteon osapuolena ja kokemusasiantuntijana, 
oikeus hyvään hoitoon.  Lainsäädäntö ja sen toimeenpano

IHMISTEN TARPEIDEN MUKAISET, 
LAAJA-ALAISET PALVELUT

Asiakaslähtöiset, saavutettavat, oikea-aikaiset, vaikuttavat,
joustavat, yhteen sovitetut ja jatkuvuutta tukevat palvelut. 
Palvelujärjestelmän, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen

HYVÄ MIELENTERVEYSJOHTAMINEN Mielenterveyden huomioiminen sisältyy kaikkeen johtamiseen. 
Mielenterveystyötä ohjataan ja johdetaan suunnitelmallisesti 
kokonaisuutena ylittäen hallinnolliset rajat. Palvelujärjestelmä,
johtaminen työelämässä
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Mielenterveysosaamisen vahvistaminen 
kunnissa

• 15 monipuolista hanketta

• Erilaisia koulutuksia 
ammattihenkilöille eri aloilla

• Palveluita eri kohderyhmille

• Mielenterveyden edistämisen ja 
mielenterveysosaamisen 
johtamisen toimintamalleja

• Vaikuttavaa viestintää
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Mielikioski, Ylöjärvi





21.11.2022 8

Perheet Lapset Nuoret Opiskelijat Työikäiset Maahanmuuttajat Ikäihmiset

Meidän mielessä Haminan MITO Haminan MITO Digi – palvelut Digi – palvelut PASEK Ikäinstituutti
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hanke

Poimi

Poimi Opastavan 

perhetyön-hanke
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asuvien nuorten 

tuki

Itsenäisesti asuvien 

nuorten tuki

Hyvä mieli! Hyvän mielen kunta Yhdessä mielessä

Hyvinvointilähete Poimi Poimi Etiäppäin! 

Miten jaksat 

omaishoitaja?

Opastavan 

perhetyön-hanke

Yhdessä mielessä Miten jaksat 

omaishoitaja?

Hyvän mielen kunta Etiäppäin! PASEK Hyvinvointilähete

Digi – palvelut Etiäppäin! ARMI

Hyvän mielen kunta Hyvinvointilähete Hyvän mielen kunta

Miten jaksat 

omaishoitaja?

Hyvän mielen kunta

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#MEID%C3%84N_MIELESS%C3%84
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Mielenterveysosaamisen_vahvistaminen_Haminan_kasvatus-_ja_koulutuspalveluissa
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Mielenterveysosaamisen_vahvistaminen_Haminan_kasvatus-_ja_koulutuspalveluissa
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Digitaalisten_palvelujen_lis%C3%A4%C3%A4minen_ja_hy%C3%B6dynt%C3%A4minen
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Digitaalisten_palvelujen_lis%C3%A4%C3%A4minen_ja_hy%C3%B6dynt%C3%A4minen
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#PASEK-hanke
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Mielenterveysosaamisella_ratkaisuja%C2%A0i%C3%A4kk%C3%A4iden_palveluihin
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Opastavaa_tukea_psyykkisesti_kuormittuneille_perheille,_joissa_alaik%C3%A4isi%C3%A4_lapsia_%E2%80%93_HMT-Opa_2020%E2%80%932022
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeetYhdess%C3%A4_mieless%C3%A4_%E2%80%93_mielenterveysosaaminen_paikalliseksi_p%C3%A4%C3%A4omaksi_(2020%E2%80%932022)
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#MEID%C3%84N_MIELESS%C3%84
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Eti%C3%A4pp%C3%A4in!_Yhdess%C3%A4_sun_puolella._Kokemusasiantuntijatoiminta_osaksi_kuntien_peruspalveluita
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#MEID%C3%84N_MIELESS%C3%84
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Opastavaa_tukea_psyykkisesti_kuormittuneille_perheille,_joissa_alaik%C3%A4isi%C3%A4_lapsia_%E2%80%93_HMT-Opa_2020%E2%80%932022
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Opastavaa_tukea_psyykkisesti_kuormittuneille_perheille,_joissa_alaik%C3%A4isi%C3%A4_lapsia_%E2%80%93_HMT-Opa_2020%E2%80%932022
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Itsen%C3%A4isesti_asuvien_16%E2%80%9318-vuotiaiden_nuorten_mielenterveyden_edist%C3%A4minen
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Itsen%C3%A4isesti_asuvien_16%E2%80%9318-vuotiaiden_nuorten_mielenterveyden_edist%C3%A4minen
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyv%C3%A4_mieli!_%E2%80%93_Etel%C3%A4-Karjalan_mielenterveysosaamisen_vahvistaminen_kunnissa_2020%E2%80%932022
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyv%C3%A4n_mielen_Suomi
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeetYhdess%C3%A4_mieless%C3%A4_%E2%80%93_mielenterveysosaaminen_paikalliseksi_p%C3%A4%C3%A4omaksi_(2020%E2%80%932022)
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Eti%C3%A4pp%C3%A4in!_Yhdess%C3%A4_sun_puolella._Kokemusasiantuntijatoiminta_osaksi_kuntien_peruspalveluita
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Miten_jaksat_omaishoitaja?
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Opastavaa_tukea_psyykkisesti_kuormittuneille_perheille,_joissa_alaik%C3%A4isi%C3%A4_lapsia_%E2%80%93_HMT-Opa_2020%E2%80%932022
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeetYhdess%C3%A4_mieless%C3%A4_%E2%80%93_mielenterveysosaaminen_paikalliseksi_p%C3%A4%C3%A4omaksi_(2020%E2%80%932022)
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Miten_jaksat_omaishoitaja?
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyv%C3%A4n_mielen_Suomi
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Eti%C3%A4pp%C3%A4in!_Yhdess%C3%A4_sun_puolella._Kokemusasiantuntijatoiminta_osaksi_kuntien_peruspalveluita
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#PASEK-hanke
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyvinvointil%C3%A4hetti_tukena_Covid-19-pandemian_j%C3%A4lkeisess%C3%A4_arjessa
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Digitaalisten_palvelujen_lis%C3%A4%C3%A4minen_ja_hy%C3%B6dynt%C3%A4minen
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Eti%C3%A4pp%C3%A4in!_Yhdess%C3%A4_sun_puolella._Kokemusasiantuntijatoiminta_osaksi_kuntien_peruspalveluita
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/valtionavustushankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#ARMI_%E2%80%93_Arjen_yhteis%C3%B6llisyytt%C3%A4_mielen_hyvinvoinnin_tukena
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyv%C3%A4n_mielen_Suomi
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyv%C3%A4n_mielen_Suomi
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Miten_jaksat_omaishoitaja?
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/mielenterveysosaamisen-vahvistaminen-kunnissa-hankkeet#Hyv%C3%A4n_mielen_Suomi


Monipuolisia palveluita

• Matalan kynnyksen palveluita (Mielikioski & 
Opastava perhetyö)

• Jalkautuvaa miestyötä (ARMI)

• Kokemusasiantuntijatoimintaa palveluissa ja 
mm. kouluissa (Etiäppäin!)

• Pakolaisten kanssa työskentelevien tuki (PASEK)

• Digi-interventiot hoitotyössä (Digi-Helsinki)

• Hyvinvointilähetteellä tukea kriisitilanteen 
jälkeen (Sodankylä)
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Kehitetään uutta

• Mielenterveysosaamisen 
johtamisen malli (Yhdessä mielessä)

• Mielen hyvinvoinnin osaamiskartta 
iäkkäiden palveluissa
(Mielenterveysosaamisella ratkaisuja)

• Mielen hyvinvoinnin salkku (Hyvä 
mieli!)

• Digi-interventiot hoitotyön tukena 
(Digi-Helsinki) 
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Mielenterveyden edistämisen vahvistaminen
ja mielenterveysjohtaminen

• Mielenterveysosaamisen johtamisen malli (Yhdessä mielessä)

• Mielenterveyden edistämisen tarkistuslista (Hyvän mielen 
kunta)

• Mielen hyvinvoinnin osaamiskartta iäkkäiden palveluissa 
(Mielenterveysosaamisella ratkaisuja)

• Mielen hyvinvoinnin salkku (Hyvä mieli!)
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Vaikuttavaa viestintää tekemisestä

• Videoita

• Blogeja

• Some-kampanjoita

• Paikallista viestintää

• Seminaareja
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Kehitetyt toimintamallit viedään Innokylään

21.11.2022

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/mielenterveyden-edistaminen-ja-osaamisen-vahvistaminen
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https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/mielenterveyden-edistaminen-ja-osaamisen-vahvistaminen


Kiitos!

Jokaisen mielen 
hyvinvointia 

tukevia kykyjä 
ja taitoja 
voidaan 

vahvistaa
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