
Miten mielen hyvinvoinnin 
vahvistaminen näkyy 
tulevaisuuden palveluissa? 

12.5.2022 Anna Haverinen, erityisasiantuntija



Mielen hyvinvoinnilla on oleellinen vaikutus 
henkilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja 
kokemukseen hyvinvoinnista 

……….ja toisin päin

2

Kokonaisvaltainen 
hyvinvointi

Mielen 
hyvinvointi



• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut kaikille 
suomalaisille

• Parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 
erityisesti perustasolla

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin

• Hillitä kustannusten kasvua

• Parantaa turvallisuutta

Sote-uudistuksen tavoitteet 



Uusi hyvinvointialuerakenne 1.1.2023



Ihmiset asuvat 
tulevaisuudessakin 

kunnissa
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Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset 
asukkaat ja paljon yhteisiä tavoitteita

mm.
❖ Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
❖ Alueiden ja kuntien elinvoiman

vahvistaminen
❖ Asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut
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Mielen 
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voinnin 
edistä-
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Mielen 
hyvin-
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Perusperiaate

siltä osin kuin tämä kytkeytyy muihin niiden lakisääteisiin tehtäviin
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Kunta
Hyvin-
vointi-

alue

on 
vastuu 

hyvinvoinnin 
ja terveyden 

edistämisestä



Suunnitelma ikääntyneen väestön 
tukemiseksi (vanhuspalvelulaki 5 §): 

”Sekä kunnan että hyvinvointialueen 
on laadittava suunnitelma toimenpiteistään 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi”
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Eduskunnalle 9.12.2021 annettu 
hallituksen esitys vanhuspalvelulain 
muuttamiseksi



Ikäihmisten hyvinvoinnin erityispiirteitä → mielen hyvinvointiin 
vaikuttavia asioita

Dian tekijät: Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun Hyte-valmistelu (Sanna Salmela) ja Pohjois-
Pohjanmaan I&O-hanke. Sovellettu lähteestä: Marika Kunnari 2017. Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet 
ja hyvinvoinnin heikentäjät.  Oulun yliopisto. Väitöskirja

Opiskelu

• Toimivan arjen kannalta tarvittavien uusien taitojen opettelu 
(esim. sähköiset palvelut)

• Halutessaan harrastusmainen opiskelu

Työ

• Työhistoria / elämäntyö
• Vapaaehtoistyö
• Läheisten auttaminen (esim. lastenlasten hoitaminen)

Vapaa-aika

• Mielekäs tekeminen (erityisesti yksin asuvilla)
• Harrastukset
• Sosiaalinen aktiivisuus

Ihmissuhteet ja sosiaalinen aktiivisuus, elämänmuutokset

• Lasten ja lastenlasten perheiden tilanteet (esim. ero- ja kriisitilanteet)
• Lähiverkoston tuki ja yhteydenpito
• Vertaistuki
• Oma kokemus omien ihmissuhteiden läheisyydestä ja merkityksellisyydestä
• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne

Yhteiskunta, arvot ja vaikuttaminen

• Ikäystävällisyys: Nähdäänkö ja koetaanko ikääntyvät voimavarana
• Itsemääräämisoikeus
• Vaikuttamismahdollisuudet esim. vanhusneuvostojen kautta
• Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus
• Arvokas ikääntyminen ja elämän päättyminen

Asuminen ja elinympäristö

• Asuminen luontevasti osana muuta väestöä
• Esteettömyys, turvallisuus
• Mahdolliseen yksin asumiseen liittyvät asiat
• Kotiin saatava apu ja palvelut
• Harrastus- ja osallistumismahdollisuudet

Elintavat

• Riittävä uni ja lepo
• Riittävä, monipuolinen ja maukas ravinto
• Liikkuminen ja liikuntatottumukset
• Päihteet ja tupakointi
• Oikea-aikainen lääkkeiden ottaminen
• Suun terveydestä huolehtiminen

Taloudellinen toimeentulo

• Kokemus eläkkeen, muiden tulojen ja tukien riittävyydestä ja 
tasapainosta

• Läheisten taloudellisten tilanteiden muutosten vaikutukset (esim. 
taloudellinen hyväksikäyttö)

Palvelut

• Saatavuus 
• Vapaus päättää, mitä palveluita käyttää
• Vastaavuus ikäihmisen yksilöllisiin ja mahdollisesti monipuolisiin tarpeisiin
• Lähipalvelut ja kasvokkain tapahtuvat palvelut sähköisten palvelujen rinnalla
• Matalan kynnyksen palvelut
• Palvelut, jotka edistävät ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä

Toimiva arki ja toimintakyky

• Kokemus omasta toimintakyvystä ja elämänhallinnasta
• Omatoimisuus, arkiaskareiden sujuvuus, itsestä huolehtiminen
• Avun ja apuvälineiden saaminen arjen tueksi
• Arjen turvallisuus

Muisti, mielen hyvinvointi ja fyysinen terveys

• Oman elämän hallinta ja voimavarat
• Merkityksellisyyden ja tarkoituksen kokemus, tarkoitus elämässä
• Kokemus yksinäisyydestä ja mielialasta (esim. masennus)
• Muisti, kuulo, näkö ja muu terveydentila
• Tapaturmat ja kaatumiset
• Läheisten terveydentila

Koettu hyvinvointi
Onnellisuus 

Elämänlaatu
Tyytyväisyys elämään

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1572-3


❖ Kunnan ja hyvinvointialueen asettamat strategiset 
hyvinvoinnin tavoitteet sekä seurannan ja 
onnistumisen arvioinnin mittarit

❖ Yhteistyölle lähtökohtana järjestöjen vahva yhteys 
kansalaisiin ja osaaminen

❖ Äänen vahvistajana toimiminen (myös 
haavoittuvassa asemassa olevat)

❖ Lähellä ja arjessa toimiminen

❖ Konkreettiset yhteistyörakenteet ja -toimintamallit

❖ Järjestötoimijoiden keskinäisen yhteistyön 
tukeminen

❖ Yhtenäiset ja läpinäkyvät rahoitusperusteet

❖ Yhteistyön vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Kuntien, 
hyvinvointialuiden

ja järjestöjen 
yhteistyön 

lähtökohtia ja 
edellytyksiä



Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen 
ikääntyneiden palveluissa
• Perustana

• ikääntyneen henkilön arvostus, hyvä tunteminen ja aito kiinnostus
• Ikääntyneen henkilön voimavarojen huomioon ottaminen ja yhteisten 

ratkaisujen löytäminen

• Mielen hyvinvointi ja sen tukeminen rakentuu arkisiin tilanteisiin ja arkisten, 
ikääntyneelle itselleen tärkeiden asioiden ympärille

• Luottamuksen rakentaminen

• Ikääntyneen mielen hyvinvointia vahvistavassa ympäristössä edelliset periaatteet 
koskevat myös henkilöstöä ja työyksiköiden ilmapiiriä, työn tekemistä ja 
johtamista
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Mielen hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan kaikkia, 
jatkossakin!
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Anna Haverinen

anna.haverinen@kuntaliitto.fi
Twitter @AnnaHaverinen

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
mailto:anna.haverinen@kuntaliitto.fi

