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….valmentamalla ammattilaisia ottamaan 

käyttöön voimaannuttavaa, ratkaisukeskeistä 

ohjausta. 

Hanke perustuu positiiviseen 

mielenterveyteen ja korostaa 

voimavaraisuutta. 

Hanke vahvistaa 
mielenterveysosaamista iäkkäiden 
palveluissa…



Hankkeessa tapahtuu 2021-2022

Tiedon keruu

Fokusryhmä-
haastattelut

Iäkkäiden raadit

Kehittämisohjelma

Valmennuspolut

Toimintatapojen 
kehittäminen kunnissa

Luennot

Juurruttaminen ja 
levitys

Mentorivalmennus ja -
verkosto

Materiaalit

Valtakunnalliset
seminaarit



• Voimavara, joka tunnistettava

• Huomio mielen hyvinvoinnin 
vahvistamiseen

Positiivinen
psykologia

Ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisyys 

• Pystyvyyden tunne

• Myönteiset tunteet

• Ihmissuhteet

• Merkityksellisyyden tunne

• Mielekäs toiminta ja 
aikaansaamisen kokemukset

• Puskurina elämänmuutoksissa

• Toiveikkuus, elämänhallinnan tunne

• Huomio voimavaroissa ja 
vahvuuksissa

• Arvostava kohtaaminen, hyvän 
vahvistaminen

• Motivointi, tavoitteen 
asettaminen

• Kysymysten muotoilu

Positiivinen mielenterveys



Sovellusmahdollisuuksia 
monella tasolla:

• Työntekijä
• Iäkäs asiakas
• Työyhteisö



Kehittämisohjelma

Alueena Länsi- ja Keski-Uusimaa
• Mukana 14 kuntaa
• Osallistujia yhteensä 72

Valmennusprosessit: 
• Kotihoito (1)
• Ympärivuorokautinen hoito (2)
• Päivätoiminta (1)

Toimintatapojen kehittäminen 
kunnissa 



Poimintoja kuntien kehittämistyöstä 



Tule kuulluksi – arjen apuvälineitä 
kotihoitoon

• Lähtötilanne: Mielen hyvinvointiin liittyvistä 
asioista keskustelu koettiin vaikeaksi. 

• Tavoite: Luoda toimintamalli helpottamaan 
keskustelun avausta ja keskustelun suuntaamisen 
tueksi.  

• Mitä: Tule kuulluksi –kansio sisältää materiaalia 
hyvinvoinnin kartoittamiseen sekä keskustelun 
tukemiseen (esim. Elämänpuu, oppaita, kortteja)



Yhdessä tehden mielekäs arki

Tavoite:  Yhteinen tekeminen sujuvaksi 
osaksi arkea. 

Mitä: 

• Kartoitus henkilöstölle ja asukkaille 
erityisosaamisesta ja mielenkiinnon 
kohteista.

• Asukkaiden tiedot kirjattiin 
hoitosuunnitelmaan. 

• Yhteistä mielekästä toimintaa, jossa sekä 
hoitajien että asukkaiden mielenkiinnon 
kohteet yhdistyvät.

• Päivittäisjohtamisen taulu. 



Mielen hyvinvoinnin teemat 
ja tehtävät vuosikellossa 

Tavoite: Mielen hyvinvointia tukevat 
toimintatavat työyhteisön käyttöön 
matalalla kynnyksellä.

Teemat kevään 2022 vuosikellossa: 
• Arjen voimanlähteet

• Uskalla kokeilla uutta

• Luonto elvyttää

• Toivo ja sinnikkyys

Päivätoiminnan mielimappi: 
• Valmiita tehtäviä ja materiaalia sekä suomeksi 

että ruotsiksi.

• Materiaalia voidaan käyttää myös etäryhmissä, 
ystäväpiirissä ja kotiin annettavina tehtävinä.

(Kuva: Camilla Hellbom-Lindqvist)



TAIDOT

• Pystyvyyden tunteen tukeminen
• Merkityksellisyyden kokemuksen 

vahvistaminen
• Myönteiseen ohjaaminen
• Mielekkään tekemisen 

mahdollistaminen 
• Vahvuuksien esiin nostaminen
• Ihmissuhteiden ylläpitäminen
• Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus

TOIMINTATAVAT

• Tavoitteellisuus, 
kokeilut, soveltaminen 
ja suunnitelmallisuus

• Toimintatavat 
työyhteisöissä iäkkäiden 
mielen hyvinvoinnin 
vahvistamiseen

Mielen hyvinvoinnin edistäminen iäkkäiden palveluissa

TIETO, ARVOT & 
ASENTEET

• Mielen hyvinvointi
• Resilienssi
• Positiivinen psykologia
• Ratkaisukeskeisyys

• Elämänkokemuksen 
arvostus

• Hyvinvointikäsitys



Syksyllä tulossa

• Käsikirja mielen hyvinvoinnin edistämiseen:

tietoa, osaamiskartta ja hyviä käytäntöjä

• Mielen hyvinvoinnin teemakortit ammattilaisille 
ja iäkkäille
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