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Mielenterveys 

• On erottamaton osa terveyttä ja hyvinvointia

• Voimavara 

• Auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja muuttuvat 
elämäntilanteet

• Vaihtelee elämän kulun myötä

• Mielenterveyden vahvistaminen on elämänntaito



Hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä
• kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisemiseen

• kyky  sosiaaliseen osallistumiseen ja oman edun valvontaan

• vaikeuksien kohdatessa keinot niiden voittamiseksi, ahdistuksen riittävä hallinta, 
menetysten sietäminen ja valmius kohdata elämän muutoksia

• todellisuudentaju, jotta osaa erottaa oman ajatusmaailman ja ulkoisen todellisuuden 
vaikeissakin elämäntilanteissa ja stressitason kohotessa

• sosiaalinen itsenäisyys, kehittynyt identiteetti ja yksilöllinen luovuus

• elämän merkityksellisyyden kokeminen

• kyky ihmissuhteisiin, välittäminen ja rakkaus

• hyvän olon tunne



Yhteiskunnallisilla tekijöillä on suuri merkitys 
kansalaisten mielenterveyteen



Keskeisiä mielenterveyttä edistäviä yhteiskunnallisia 
toimenpiteitä 
• Koulutuksen ja riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille 
• Terveellisten elinolojen turvaaminen koko väestölle
• Haitallisille aineille (tupakka, alkoholi, työ- ja ympäristöaltisteet) 

altistumisen vähentäminen
• Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja 

tarpeenmukaisesta tuesta huolehtiminen
• Yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentäminen esimerkiksi 

huolehtimalla palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta ja 
laadusta

• Ympäristön ja luonnon merkityksen huomioiminen 
yhteiskuntasuunnittelussa



Kansallinen mielenterveysstrategia  ja 
itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille  2020–2030 

Painopisteet

• mielenterveys pääomana

• lasten ja nuorten mielenterveys

• mielenterveysoikeudet

• palvelut 

• mielenterveysjohtaminen 



Mielenterveyden suojatekijät

• Toimivat puskurina haavoittavia 
olosuhteita vastaan

• Mitä enemmän ihmisellä on 
suojatekijöitä, sitä paremmin 
hän selviytyy elämän karikoista. 

• Suojatekijät vähentävät 
riskitekijöiden vaikutusta 



Mielenterveyden riskitekijät
• Ovat olemassa ennen 

mielenterveyden ongelmaa tai 
häiriöitä

• Voivat olla lyhyt- tai 
pitkäkestoisia

• Voivat johtua yksilöstä itsestään, 
perheestä, yhteisöstä, 
elinympäristöstä tai laajemmin 
koko yhteiskunnasta.



Oman mielenterveyden vahvistaminen

• Liikunta ja ulkoilu

• Pidä kiinni arjen rytmistä

• Syö hyvin

• Lepää ja nuku riittävästi

• Ole avoin ja utelias uusille asioille



Oman mielenterveyden vahvistaminen

• Tee mielihyvää tuottavia asioita

• Pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin

• Säilytä kiinnostuksesi elämään ja pidä yllä toivoa

• Kuuntele ja jaa omia tunteitasi

• Kokeile itsellesi sopivia rentoutumismuotoja

• Pyydä apua ja auta tarvittaessa



Kiitos


