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Lukijalle

Mielen hyvinvoinnin merkityksestä puhutaan paljon ja kiinnostus sen vahvista-
misen keinoihin on kasvanut. Sillä tarkoitetaan usein henkilökohtaista tyyty-
väisyyden kokemusta, mielen tasapainoa ja sitä, että elämä tuntuu merkityk-
selliseltä. Mielen hyvinvointi on hyvän elämän perusta ja tärkeä voimavara, 

joka auttaa myös kohtaamaan muutoksia ja menetyksiä kaikissa elämän vaiheissa. 

Mielen hyvinvointi kuuluu keskeisesti iäkkäiden toimintakykyisyyteen, terveyteen ja koko-
naishyvinvointiin. Iäkkäiden palveluissa se on kaikkea toimintaa läpileikkaava teema ja 
jokai sen ammattilaisen asia. Mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tulee kiinnittää huomio-
ta samalla tavalla kuin fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. 

Iäkkäiden parissa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat mielenterveysosaamista, joka 
sisältää muun muassa mielenterveyden häiriöihin ja sairauksiin liittyvien oireiden tunnis-
tamista, niihin puuttumista sekä palveluihin ja hoitoon ohjaamista. Tämän lisäksi tarvitaan 
ymmärrystä mielen hyvinvoinnista, sitä rakentavista tekijöistä ja vahvistamisen keinoista, 
jotta voidaan tukea iäkkäiden ihmisten hyvää arkea.  

Tässä oppaassa tarkastelemme mielenterveysosaamista mielen hyvinvoinnin vahvistami-
sen näkökulmasta keskittyen sen tietopohjaan, tarvittaviin taitoihin sekä yhteisiin toiminta-
tapoihin työyhteisöissä. Oppaan antia voivat hyödyntää iäkkäiden parissa toimivat työnte-
kijät, esihenkilöt, kehittäjät sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat. 

Toivomme, että saat oppaasta uusia näkökulmia mielenterveysosaamiseen sekä keinoja 
kehittää omia taitojasi ja työyhteisösi toimintaa iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi.  

Tamara Björkqvist, Elisa Virkola, Saara Westerholm  ja Sirkkaliisa Heimonen 
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Mielen hyvinvointia iäkkäille 
– tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille

Materiaalikokonaisuus koostuu kol-
mesta osasta: Mielen hyvinvointi 
iäkkäiden palveluissa -opas, Taito-
pakka voimaantumisen vahvista-

miseen ja Mielen taitojen kortit.  

Mielen hyvinvointi iäkkäiden palveluissa 
-opas tarjoaa ammattilaisille tietoa mielen 
hyvinvoinnista sekä sen rakentumisesta ja 
vahvistamisen keinoista. Oppaan ytimen muo-
dostaa näkemys siitä, että mielen hyvinvoinnin 
vahvistaminen on keskeinen osa mielenterve-
ysosaamista, kokonaisvaltaista iäkkäiden toi-
mintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 
jokaisen iäkkäiden palveluissa työskentelevän 
ammattitaitoon ja arjen työhön kuuluva asia. 
Oppaassa kuvataan lisäksi hankkeen kehittä-
misohjelmissa työstettyjä ja käyttöön otettuja 
toimintatapoja iäkkäiden mielen hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi. 

Taitopakka voimaantumisen vahvistami-
seen kuvaa esimerkkien avulla voimaantumis-
ta vahvistavan ohjauksen toteuttamisen tapo-
ja erilaisissa asiakastyön tilanteissa. 

Mielen taitojen kortit sisältävät pohditta-
vaa iäkkäille, mutta myös keskustelunaiheita 
ja kysymyksiä ammattilaisille hyödynnettä-
väksi. Korttien teemat sopivat hyvin myös 
keskusteluryhmissä käsiteltäväksi. 

©
Ikäinstituutti & Sosiaalitaito

Katsele ulos 
ikkunasta, 
käy parvekkeella 
tai piipahda pihalla. 
Mitä kaunista 
siellä näet?

Mielen taitojen kortit

M ielen hyvinvointi on hyvän arjen perusta. Pienet päivittäi-
set teot ja valinnat vahvistavat mielen hyvinvointia. Kort-
teihin tutustumalla voit huomata arjestasi myönteisiä 

asioita, tunnistaa itsessäsi vahvuuksia ja voimavaroja sekä löytää 
mielekkään tekemisen ilon. Nämä kaikki tukevat hyvinvointiasi.

Kortteja voi käyttää monin eri tavoin. Valitse vaikka yksi kortti, 
jonka tekstiä pohdiskelet jonkin aikaa. Mietiskele korteissa olevia 

-sedhy söym ätsiin alletsuksek tioV .isassidhat assamo äiskym ysyk
sä toisten kanssa. 

Tamara Björkqvist, Elisa Virkola, Saara Westerholm ja Sirkkaliisa Heimonen

Mielen hyvinvointi iäkkäiden palveluissa Mielen taitojen kortit

Taitopakka voimaantumisen vahvistamiseen

O pas on tuotettu Ikäinstituutin ja Sosiaalitaidon yhteisessä Mielenterveys-
osaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa (2021–2022), jossa 
vahvistettiin iäkkäiden palveluissa työskentelevien ammattilaisten mielen-
terveysosaamista ja -taitoja valmentamalla heitä ottamaan käyttöön voimaan-

nuttavaa, ratkaisukeskeistä työtapaa. Kehittämisohjelmaan osallistui yli 70 ammattilaista 
Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnista. Hanke oli osa Kansallisen mielenterveysstrategian 
(2020–2030) toimeenpanokokonaisuutta, jonka tavoitteena oli vahvistaa mielenterveys-
osaamista kunnissa. Kokonaisuuden rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kiitos kaikille kunnille ja kuntayhtymille sekä ohjelmaan osallistuneille ammattilaisille 
arvok kaasta panoksesta mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi iäkkäiden palveluissa.

Lohja, Raasepori, Kirkkonummi, Hanko, Siuntio, Inkoo, Perusturvakuntayhtymä Karviainen 
(Vihti ja Karkkila) sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmi-
järvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen).
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Mielen hyvinvoinnin osaamisen kokonaisuus 
iäkkäiden palveluissa

TIETOA
 Mielen hyvinvointi 
 ikääntyessä

 Hyvinvoinnin osatekijät

 Voimaantumisen 
 vahvistaminen

TAITOA
 Arvostava kohtaaminen

 Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus

 Myönteiseen suuntaaminen

 Vahvuuksien tunnistaminen 

 Merkityksellisen arjen tukeminen

TOIMINTATAPOJA
 Yhteinen ymmärrys mielen hyvinvoinnista  
 sekä sen kartoittamisesta ja vahvistamisesta

 Työyhteisöön sopivien toimintatapojen 
 löytäminen ja käyttöönotto

 Valittujen toimintatapojen 
 suunnitelmallinen kehittäminen
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Mielen hyvinvointi ikääntyessä

Näkökulmia 
mielen hyvinvointiin

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihmi
nen tunnistaa omat kykynsä, pystyy selviyty
mään normaaleista elämään kuuluvista paineista 
ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Mielen 
hyvinvoinnilla viitataan omaan kokemukseen 
hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta. Mielen 
hyvinvointia kuvaa myönteinen käsitys itsestä ja 
omista mahdollisuuksista, tyytyväisyyden tunne 
ja elämän merkityksellisyyden kokemus.

Mielen hyvinvointi on hyvän arjen perusta. Se 
heijastuu kykyyn tehdä valintoja ja päätöksiä, 
rakentaa yhteyttä toisiin ja ylläpitää sosiaalisia 
suhteita. Mielen hyvinvointi tuo tasapainoa, 
auttaa kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita 
ja selviytymään haasteista. Se on voimavara, 
jota voidaan tukea ja vahvistaa kaiken ikäisenä 
ja kaikissa elämänvaiheissa. Mielen hyvinvointi 
ei ole pysyvä tila, vaan muuttuu elämäntilan
teiden ja olosuhteiden mukaan rakentuen 
arjes sa ja ympäristöissä, joissa toimimme ja 
kohtaamme muita ihmisiä. 

Mielen hyvinvoinnin eli positiivisen mielen
terveyden tarkastelu suuntaa ajattelua pois 
sai raus ja ongelmakeskeisyydestä. Mielen hy
vinvointi on laajempi kokonaisuus kuin mie
lenterveyden häiriöiden puuttuminen. Jokai
nen kohtaa elämän aikana hankalia tilanteita 
ja vaikeita tunteita.  Vaikeiden elämäntapahtu
mien ja menetysten yhteydessä ilmenevä suru, 
ahdistus ja toivottomuuden tunne ovat tilan
teisiin liittyviä normaaleja reak tioita, jotka ei
vät ole mielenterveyden häiriöitä. Toisaalta on 
hyvä huomata, että kenen tahansa mielenter
veys voi horjua pitkittyneen stressin tai mieltä 
järkyttävien tilanteiden vuoksi. Mielen hyvin
vointi kuuluu kaikille – myös mielenterveyden 
häiriöitä kokevilla henkilöillä on oikeus hyvään 
arkeen ja elämänlaatuun, yhteisöön kuulumi
seen sekä hyvinvoinnin ja elämän merkityksel
lisyyden kokemuksiin.  

Mielen hyvinvointiin 
sisältyvät esimerkiksi

psyykkiset voimavarat
elämänhallinta
mahdollisuudet vaikuttaa omaan 
elämään
toiveikkuuden tunne
optimismi
tarkoituksellisuuden tunne
kyky luoda ja ylläpitää hyviä 
ihmissuhteita
yhteenkuuluvuuden kokemus
myönteinen käsitys itsestä ja omista 
kehittymismahdollisuuksista 
kyky selviytyä haasteista ja 
vaikeuksista

Mielen 
hyvinvointi 

kuuluu kaikille.
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Ikääntyminen ja mielen 
hyvinvointi

Elämänkokemus luo perustan iäkkään mielen 
hyvinvoinnille. Elettyjen vuosien myötä kerty
neet elämänkokemukset ovat voimavara, josta 
voi ammentaa toimivia ratkaisuja ja suhtautu
misen tapoja erilaisiin tilanteisiin. Elämän aika
na koetut myönteiset asiat ja elämäntapahtu
mat rakentavat optimismia, toiveikkuutta ja 
luottamusta selviytymiseen.

Elämänkokemus tuo itsetuntemusta, lisää 
mielen hyvinvointia tukevia taitoja ja vaikut
taa myönteisesti tunneelämään. Ikääntyneen 
ihmisen on usein helpompi suhtautua arjen 
vastoinkäymisiin – ne eivät välttämättä enää 
aiheuta voimakkaita tunnemyrskyjä, vaan ne 
ymmärretään osaksi elämän kokonaisuutta.

Toisaalta elämän varrelta on voinut jäädä mie
len hyvinvointiin vaikuttavia kuormia ja taak
koja. Iän myötä vaikeiden asioiden käsittely 
voi kuitenkin helpottua. Tämä näkyy arjessa 
siten, että iäkkään on helpompaa kiinnittää 
huomiota myönteiseen, päästä yli haastavista 
tunteista sekä kohdata tilanteita sallivammin.
Olennaista on se, miten ihminen itse määrit
tää muutosten merkityksen, miten hän niihin 
suhtautuu ja minkälaisia selviytymisen keinoja 
hänellä on käytössään.  

Vanheneminen tuo myös mukanaan muu
toksia, jotka ovat riski mielen hyvinvoinnille. 
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pitkäaikais
sairauteen sairastuminen, läheisen kuolema 
tai sitova elämäntilanne, kuten esimerkiksi 
omaishoitajuus. Palveluiden piirissä olevat 
iäkkäät tarvitsevat arjessaan usein päivittäin 
toisten apua toimintakykynsä heikentymisen 
vuoksi. He saattavat kokea yksinäisyyden tun
netta, turvattomuutta ja huolta omasta pärjää
misestään ja tulevaisuudestaan. Mitä haavoit
tuvammassa tilanteessa iäkäs ihminen on, sitä 
enemmän hän tarvitsee tukea muilta mielen 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Resilienssi eli muutosjoustavuus tai selviytymis
kyvykkyys on keskeinen mielen hyvin voinnin 
ulottuvuus ja hyvää ikääntymistä tukeva tekijä, 
joka muodostuu yksilön ja ympä ristön vuoro
vaikutuksessa. Sillä tarkoitetaan myönteistä 
pärjäämistä vastoinkäymisistä huolimatta tai 
prosessia, jossa muutoksia kohdataan ja niihin 
suhtaudutaan joustavasti sekä palaudutaan 
vaikeista kokemuksista. Selviytymiskyvykkyyt
tä kannattelevat vaikeuksiin sopeutuminen, 
optimistisuus, toiveikkuus, myönteiset tunteet, 
sosiaalinen tuki ja osallisuuden kokemus.

Resilienssi rakentuu ikääntymisen myötä. Elä
män aikana kohdattuja vaikeuksia ja selviyty
misen kokemuksia tarkastelemalla esiin voi 
nousta vahvuuksia ja voimavaroja, jotka voi
vat kannatella myös eteen tulevissa uusissa 
elämäntilanteissa sekä auttaa hyväksymään 
tapah tumat osaksi omaa elämänkulkua. 

Ikääntyminen 
voi vahvistaa 
resilienssiä.



9 

l 
 
 
 

l 

l 
 
 

l 
 
 

l 
 

l 

l 
 

l 

l 

l 

l 
 
 

l 
 

l 
 

l 
 
 

l 
 

Mielen hyvinvointia voimaantumista 
vahvistavalla ohjauksella

M ielen hyvinvoinnin vahvistamisen 
tavoitteena on iäkkään ihmisen 
voimaantuminen, jota voidaan 
kuvata sisäisenä voiman tunteena 

ja kokemuksena hyvinvoinnista. Se tarkoittaa 
myönteisen tunnistamista sekä iäkkään ihmi
sen toiveikkuuden ja pystyvyyden tunteen 
tuke mista. Keskeistä on kokemus siitä, että 
iäkäs on oman elämänsä asiantuntija, jota 
kuullaan ja joka voi vaikuttaa ja tehdä omaa 
elämäänsä koskevia valintoja. Tämä on tär keää 
erityisesti silloin, kun iäkkään toimintakyky on 
heikentynyt ja hän tarvitsee arjessa muiden 
apua. Tällöin esimerkiksi sairaus tai toiminta
kyvyn heikentyminen eivät yksin määritä 
iäkäs tä ihmistä tai hänen selviytymistään, vaan 

hänet nähdään voimavarojen ja mahdollisuuk
sien valossa. 

Erilaiset kohtaamisen, ohjauksen ja avusta
misen tilanteet vanhustyössä ovat aina vuo
rovaikutustilanteita, joissa voidaan vahvistaa 
iäkkään ihmisen mielen hyvinvointia, selviy
tymiskyvykkyyttä ja pystyvyyden tunnetta. 
Iäkkäitä kohtaavat ammattilaiset tarvitsevat 
moni puolista tietoa mielen hyvinvoinnin läh
teistä ja taitoa tukea merkityksellistä arkea. 
Olennaista on tunnistaa arjen tilanteista vah
vuuksia, voimavaroja ja toimivia asioita kiinnit
tämällä huomiota siihen, mikä on hyvin, mikä 
antaa iloa ja mikä on aiemmin kannatellut 
haastavissa tilanteissa.

Voimaantumista vahvistava ohjaus

Psykologiset 
perustarpeet

Mahdollisuus tehdä 
valintoja ja vaikuttaa 
elämäänsä koskeviin 
asioihin.

Kokemus kyvykkyydestä. 

Tunne yhteenkuuluvuu
desta ja osallistumisen  
mahdollisuuksista.

 
 

Positiivinen 
psykologia

Myönteiset tunteet 
ja myönteiseen 
suuntaaminen

Toimintaan 
uppoutuminen

Hyvät ihmissuhteet

Merkityksellisyyden 
kokemus

Aikaansaamisen tunne 

Elinvoimaisuus 

Luonteenvahvuudet

Ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisyys

Ihmisen 
ainutlaatuisuuden 
tunnustaminen.

Huomio siinä mikä toimii   
ja on hyvin.

Mahdollisuuksien 
näkeminen.

Suunta tulevassa, 
tavoitteet ja pienet 
askeleet.

Sanojen merkitys, 
kuuntelun taito.
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Voimaantumista vahvistava 
ohjaus rakentuu ratkaisu-
keskeiselle lähestymistavalle

Voimaantumista vahvistava ohjaus nojaa 
ratkai sukeskeiseen vuorovaikutus, ajattelu ja 
toimintatapaan, joka korostaa ikääntymisen 
myönteisyyttä ja voimavaroja sekä arvostavaa 
suhtautumista ikääntyneeseen ihmiseen. Siinä 
huomioidaan mielen hyvinvoinnin osatekijät 
yksilöllisesti ja ihminen nähdään pystyvänä, 
kyvykkäänä ja osaavana. Vuorovaikutukses
sa luodaan mahdollisuuksia onnistumisen ja 
pärjäämisen kokemuksille. Tämä edellyttää 
suunnitelmallisuutta ja valppautta tarttua 
tilan teessa oleviin mahdollisuuksiin. Arjen sel
viytymistä ja toiminnan sujumista haittaavat 
esteet on hyvä poistaa. Käytännössä tämä voi 
tarkoittaa kuulo tai näköaistin rajoitteiden 
huomioimista tai toiminnan jakamista pieniin, 
helposti muistettaviin osiin.

Myönteinen vuorovaikutus on voimaantumista 
vahvistavan ohjauksen ydin. Se luo tilaa oman
näköiselle olemiselle ja toiminnalle. Myön
teistä vuorovaikutusta rakennetaan kuuntele
misella, läsnäololla, sanoilla ja kysymyksillä 
sekä kannustavalla ja rohkaisevalla puheella. 
Kiinnostus asiakkaan tilanteeseen näkyy siinä, 
että hänen kokemusmaailmaansa syvenny
tään tarkentavin ja avoimin kysymyksin. Olen
naista on tunnistaa se, mikä iäkkäälle ihmiselle 
itselleen on tärkeää. Miten hän kuvaa tilanteita 
ja minkälaisia merkityksiä antaa tapahtumille? 
Mitä hän haluaisi tehdä, kokea ja saavuttaa? 
Milloin asiat hänen mielestään sujuvat hyvin? 

Ratkaisukeskeisyys kutsuu avoimeen uteliai
suuteen ja kiinnostukseen sitä kohtaan, mikä 
iäkkäälle on merkityksellistä. Sillä ei tarkoiteta 
valmiin ratkaisun tarjoamista ongelmaan tai 
sitä, että jokaiseen ongelmaan tai haastavaan 
tilanteeseen olisi löydettävissä ratkaisu. Aina 
kuitenkin voidaan kohdistaa huomio siihen, 
mikä auttaa eteenpäin tai synnyttää toiveik
kuutta ja luo uskoa selviytymiseen. Kantava 
ajatus on, että se mihin huomio suunnataan, 
kasvaa ja vahvistuu. Oman roolin ymmärtä
minen neuvojan ja ratkaisijan roolin sijaan 
tilanteiden ohjaajana ja mahdollisuuksien  
rakentajana on avain siihen, että voi luoda 
mahdollisuuksia iäkkäälle käyttää taitojaan ja 
kykyjään. Tämä edellyttää työntekijältä pitkä
jänteisyyttä, ajan antamista tekemiselle sekä 
uskoa ja luottamusta iäkkään mahdollisuuksiin 
ja voimavaroihin.

Myönteisessä vuorovaikutuksessa keskeistä on 
arvostava kohtaaminen. Se tarkoittaa tietois
ta pysähtymistä iäkkään ihmisen tilanteeseen 
ja hänen asiantuntijuutensa tunnistamista. 
Arvos tus näkyy eleissä ja ilmeissä, tavassa kos
kettaa, olla läsnä ja kuunnella. Iäkäs ihminen 
nähdään ainutkertaisena, yksilöllisenä toimi
jana, jolla on omat arvot, vahvuudet ja voima
varat sekä mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet. 
Hänen puolestaan ei tiedetä asioita, vaan hä
nen kanssaan rakennetaan yhdessä hyvää 
hetkeä, tässä ja nyt. Keskeistä on kuulla hänen 
toivei taan ja tavoitteitaan, tavoittaa ja ymmär
tää hänen näkökulmaansa sekä aidosti kuun
nella hänen kokemuksiaan ja asioille antami
aan merkityksiä. 

Iäkkään ihmisen elämäntarinasta voi löytää 
sisältöä myönteiseen vuorovaikutukseen. Sii
tä voi nostaa esiin onnistumisen kokemuksia 
sekä selviytymistä kannatelleita vahvuuksia. 
Toiveikkuuden ja pystyvyyden tunteita voi vah
vistaa esimerkiksi keskustelemalla tarinasta ja 
sen käänteistä. Kuuntelemalla tarkasti iäkästä 
ja hänen kertomaansa sekä hänen käyttämiän
sä ilmaisuja tavoitetaan paremmin hänen aja
tuksiaan ja tunteitaan. 

Arvostava
kohtaaminen 
on tahtoa ja taitoa 
nähdä hyvää ja 
tunnistaa toimivaa.
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Tarkentavilla kysymyksillä voidaan syventää 
ymmärrystä, osoittaa kiinnostusta tarinaan ja 
kutsua kertomaan enemmän asiasta. Rohkai
seva palaute voi tuoda esiin ja vahvistaa iäk
kään kokemusta pystyvyydestä hauraassakin 
elämäntilanteessa. 

Huomio mielen hyvinvoinnin 
osatekijöihin

Positiivinen psykologia on kiinnostunut hyvän 
ja merkityksellisen elämän edellytyksistä, voi
mavarojen ja vahvuuksien tunnistamisesta ja 
niiden vahvistamisen keinoista. Sen mukaan 
mielen hyvinvoinnin osatekijöitä ovat myön
teiset tunteet, tekemiseen uppoutuminen, 
hyvät ihmissuhteet sekä merkityksellisyyden 
ja aikaansaamisen kokemus. Näiden lisäksi 
hyvinvointiin liittyvät kiinteästi myös kehon 
hyvinvointi sekä luonteenvahvuudet. Hyvin
vointia rakentavien tekijöiden tunnistaminen 
ja niiden merkityksen ymmärtäminen ovat 
keskeinen lähtökohta voimaantumista vahvis
tavalle ohjaukselle. 

Hyvinvointia myönteisistä tunteista

Myönteisiä tunteita

helpotus lempeys

tyyneys

ilo

onnellisuus

tarmo

rakkaus

ihailu

rentous

mielihyvä

kiitollisuus ihmetys

 levollisuus

tyytyväisyys huvittuneisuus

ylpeys

 toivo

kiinnostus

turvallisuusuteliaisuus

innostuneisuus

Myönteisten tunteiden tunnistaminen ja vah
vistaminen auttaa rakentamaan hyvinvointia 
ja muutosjoustavuutta tukevia voimavaroja. 
Myönteisiä tunteita ovat esimerkiksi rauhalli
suus, kiitollisuus, myötätunto, tyytyväisyys, ilo 
ja toiveikkuus. Ne edistävät fyysistä terveyttä, 
lujittavat ihmissuhteita ja syventävät kohtaa
misia. Ne myös tukevat oppimista ja ongel
manratkaisua, avartavat ajattelua ja auttavat 
löytämään uusia ideoita ja eri näkökulmia, 
minkä vuoksi on helpompi nähdä mahdol
lisuuksia ja vaihtoehtoja arjessa. Myönteiset 
tunteet vahvistavat pystyvyyden tunnetta sekä 
elämänhallinnan kokemusta, ja auttavat myös 
elämään vaikeiden tunteiden kanssa ja haas
tavien tilanteiden keskellä. Myönteisten tun
teiden näkyväksi tekeminen edellyttää niiden 
nimeämistä ja sanoittamista. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi ilon ja tyytyväisyyden kokemusten 
huomaamista tai keskustelua hyvin olevista ja 
toimivista asioista arjessa.

Myönteiseen suuntaavilla kysymyksillä voi aut
taa iäkästä tarkastelemaan tunteita ja synnyt
tää kohtaamisen hyvää ilmapiiriä. Myönteisiä 
tunteita voi löytää tämän hetken lisäksi myös 
menneestä: tällöin tarkastellaan yhdessä iäk
kään ihmisen elämäntarinaa ja sen tärkeitä 
käänteitä selviytymisten, onnistumisten sekä 
voimavarojen ja vahvuuksien näkökulmista. 
Olennaista on tarkastella myös tulevaisuutta 
myönteisessä valossa eli tunnistaa haaveita 
sekä tulevalle asetettuja odotuksia ja tavoit
teita.  

Myönteiseen suuntaaminen ei ole aina help
poa. Kuitenkin silloin, kun elämässä on muu
toksia tai vaikeuksia, kannattaa myönteiseen 
suuntaamiseen kiinnittää huomiota. Kyse on 
huomion ohjaamisesta siihen, mikä kaikesta 
huolimatta on hyvin, mikä auttaa pärjäämään 
tilanteessa ja mikä antaa elämään iloa ja voi
maa. Hyvin olevien asioiden tunnistaminen 
luo toiveikkuutta ja haastavassa tilanteessa 
tämä tasapainottaa ja monipuolistaa kuvaa 
todellisuudesta. 
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Iloa ja onnistumisia toiminnasta

Hyvä arki muodostuu yksilöllisistä tavoista sekä 
itselle mielekkäästä ja merkityksellisestä toi
minnasta. Mielekkäässä toiminnassa iäkkäälle 
tarjoutuu mahdollisuuksia käyttää kykyjään, 
vahvuuksiaan ja taitojaan. Toiminnan suunnit
telun ja toteuttamisen lähtökohtana ovat iäk
käälle itselleen tärkeät ja merkitykselliset asiat. 
On hyvä huomata yksilöllisyys; siinä missä yksi 
pitää käsillä tekemisestä, toinen nauttii laula
misesta ja kolmas taas peleistä tai kotiaskareis
ta. Joku pitää kahdenkeskisistä hetkistä, kun 
taas toinen iloitsee enemmän ryhmässä olemi
sesta ja yhdessä tekemisestä. 

Iäkkäälle on tärkeää luoda mahdollisuuksia 
osallistua arjen toimiin kykyjensä ja voimava
rojensa mukaan. Mielekäs tekeminen voi olla 
arkisten toimintojen ohella myös haastavaa, 
oppimisen kokemuksia tarjoavaa tekemistä 
kuten ristikoiden täyttämistä tai jonkin uuden 
taidon opettelua. Tuttujen ja mieluisten har
rastusten jatkaminen voi edellyttää toiminnan 
muokkaamista esimerkiksi pilkkomalla tätä 
pienempiin osiin. Tärkeintä on luoda toiminta 
sellaiseksi, että se luo mahdollisuuksia onnis
tumiselle. 

Ihmissuhteet mielen voimavarana

Läheiset ihmiset ovat yksi tärkeimmistä voima
varoista. Hyvät ihmissuhteet ja niihin liittyvä 
myönteinen vuorovaikutus ja läheisyys vahvis
tavat hyvinvointia. Ihmissuhteet tarjoavat par
haimmillaan tukea, kannustusta, myötätuntoa 
ja apua vaikeuksissa. Ne antavat myös mahdol
lisuuden tulla nähdyksi ja arvostetuksi sellaise
na kuin on sekä kokea rakkautta, välittämistä 
ja ystävyyttä. Lämpimän yhteyden kokeminen 
on mahdollista myös lyhyessä kohtaamisessa 
ja pienissä hetkissä.  

Ihmissuhteiden merkitys on yksilöllinen ja 
verkostot voivat olla moninaisia. Verkostoon 
saattaa kuulua ystävien ja omaisten lisäksi esi
merkiksi naapureita tai hoivapalvelun työnte
kijöitä. Päivätoiminnassa tai ympärivuorokauti
sessa hoivassa sosiaalisia suhteita muodostuu 
myös muihin asiakkaisiin tai esimerkiksi vapaa
ehtoisiin. Ihmissuhteiden määrä ei ole ratkaise
va. Yksikin merkityksellinen ihminen voi tarjota 
iäkkäälle ihmiselle hänen tarvitsemaansa tur
vaa, läheisyyttä ja arvostusta.

Hyviä ihmissuhteita voidaan tukea arjessa mo
nin eri tavoin. Ympärivuorokautisessa hoivas
sa tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteydenpitoa 
läheisiin ja heidän kutsumistaan mukaan yh
teisiin tapahtumiin. Asukkaiden välistä kans
sakäymistä tuetaan ja rikastetaan järjestämällä 
yhteistä toimintaa sekä kannustamalla ja luo
malla tilaisuuksia keskinäiseen vuorovaikutuk
seen. Kotihoidossa iäkästä voi vaikka rohkais
ta ottamaan yhteyttä ystäviin ja tarjota tähän 
käytännön apua. 

Lämmin yhteys 
voi syntyä 
pienessäkin hetkessä.

Merkityksellisyyttä 
itselle tärkeistä asioista

Merkityksellisyyden kokemus syntyy omien ar
vojen mukaisesta elämästä ja keskittymisestä 
siihen, mikä itselle on tärkeää. Merkityksellisyy
den lähteet ovat yksilöllisiä, mutta usein ne liit
tyvät omien kykyjen ja taitojen käyttämiseen 
toisten ihmisten auttamiseksi tai toimimiseksi 
jonkin asian hyväksi. Mahdollisuus antaa oma 
panos yhteisön toimintaan vahvistaa itseluot
tamusta ja tukee omaan yhteisöön kiinnitty
mistä sekä synnyttää tunteen siitä, että omalla 
olemassaololla ja toiminnalla on merkitystä. 

Mielen hyvinvoinnille on tärkeää kokemus sii
tä, että ihminen kokee olevansa osa jotakin 
suurempaa. Tämä kokemus voi syntyä yhtei
söön kuulumisesta, luontosuhteesta, kau
neuden kokemuksesta tai oman elämänkat
somuksen toteuttamisesta. Luontosuhteen 
tukeminen voi toteutua esimerkiksi tarjoamal
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la mahdollisuuksia ihailla luonnon kauneutta, 
havainnoida vuodenaikoja tai vaikka seurata 
muuttolintuja. Kulttuuri eri muodoissaan tar
joaa mahdollisuuksia kauneuden kokemiselle. 
Elämyksiä voivat tarjota pienet arkiset hetket ja 
asiat, esimerkiksi kauniit esineet ja värit, kasvit, 
taide, musiikki ja yhdessäolo.

Mahdollisuus kertoa oma elämäntarinansa 
ja keskustella siitä vahvistaa iäkkään ihmisen 
merkityksellisyyden kokemusta. Omaa tarinaa 
kertomalla iäkäs saa mahdollisuuden jäsentää 
elämänsä kokonaisuutta ja löytää elämänta
pahtumille paikkansa siinä. Elämäntarinoista 
voidaan keskustella niin kahden kesken kuin 
ryhmissäkin. 

Aikaansaamisella voimaa arkeen

Aikaansaamisen tunne liittyy tavoitteiden saa
vuttamiseen, hallinnan kokemukseen ja kyvyk
kyyden tunteeseen. Itse asetettu ja tärkeäksi 
koettu tavoite saa toimimaan sinnikkäästi sitä 
kohti. Tavoitteet ja päämäärät voivat ikäänty
misen myötä muuttua. Vaikka niiden perspek
tiivi lyhentyisi, suunta eteenpäin on silti mer
kityksellinen. Mielen hyvinvointia vahvistaa 
se, että iäkkään toimintaa ja aikaansaamista 
arvostetaan omassa yhteisössä. 

Aikaansaamisen tunne muodostuu itselle tär
keiden päämäärien saavuttamisesta. Iäkkään 
kanssa voi yhdessä pohtia, mitä hän haluaisi 
saada aikaiseksi tänään tai huomenna. Arjen 
toiminnoista voi muodostaa itselle sopivia 
tavoitteita, joiden saavuttamisessa pienet as
keleet vievät eteenpäin. Myönteinen ja kan
nustava suhtautuminen iäkkään päämääriä 
kohtaan lisää hänen pystyvyyden tunnettaan. 
Aikaansaamisen kokemus saattaa muodostua 
myös omasta roolista ja konkreettisista toimis
ta yhteisössä, jotka tarjoavat sopivia haasteita 
ja oppimisen mahdollisuuksia. 

Luonteenvahvuudet esiin ja käyttöön

Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja käyt
täminen tukevat merkityksellisyyden ja tyy
tyväisyyden kokemusta, myönteistä kuvaa 
itsestä ja omista mahdollisuuksista. Luonteen
vahvuudet ovat yksilöllisiä, omat parhaat puo
let esiin tuovia ominaisuuksia, joiden käyttö on 
mielekästä ja innostavaa. Huumorintaju, sin
nikkyys, uteliaisuus, kiitollisuus ja ystävällisyys 
ovat esimerkkejä luonteenvahvuuksista. 

Luonteenvahvuuksien tunnistaminen on tapa 
suunnata huomio myönteiseen. Tunnistamista 
voi harjoitella etsimällä vahvuuksia iäkkäistä, 
työtovereista ja itsestä. Vahvuudet näkyvät ar
jen tilanteissa ja toiminnassa. Esimerkiksi ystä
vällisyys näkyy lämpimänä kohtaamisena ja 
uteliaisuus kiinnostuneisuutena uusista asiois
ta. Vahvuuksista saatava palaute voimaannut
taa. Myös silloin, kun arjessa selviytyminen 
on hankalaa, luo vahvuuksien huomioiminen 
itses tä uskoa vaikeuksista selviytymiseen. 

Vahvuuksia voi tunnistaa havainnoiden, kes
kustellen ja kysyen esimerkiksi: Missä olet 
hyvä? Mitä opit nopeasti? Mistä olet aina ollut 
kiinnostunut? Mistä muut ovat antaneet sinul
le hyvää palautetta? 

Vahvuuksien 
huomaaminen luo 

myönteistä kuvaa itsestä 
ja omista mahdollisuuksista.

Elinvoimaa ja mielen hyvinvointia 
kehoa kuunnellen

Mieli ja keho muodostavat yhdessä hyvinvoin
nin kokonaisuuden. Terveellinen ja monipuoli
nen ruoka, liikkuminen sekä palauttava uni ja 
lepo tukevat terveyttä ja antavat ener giaa. It
sensä arvostaminen ja omasta hyvinvoinnista 
huolen pitäminen tarkoittaa myötätuntoista 
suhtautumista itseen, omien tarpeiden kuun
telua ja tunnistamista sekä terveyttä tukevia 
valintoja ja tapoja arjessa.
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Elinvoimaisuus syntyy kehon ja mielen vuoro
vaikutuksessa. Kehon hyvinvointia voi tukea 
ohjaamalla omaan arkeen sopiviin valintoihin 
ja terveyttä tukeviin tekoihin. Iäkkään kanssa 
voi esimerkiksi pohtia, minkälainen liikkumi
sen tapa häntä innostaa ja liikkuuko hän mie
luiten yksin vai toisten seurassa. 

Arjessa voi kiinnittää huomiota unen ja levon 
tärkeyteen sekä monipuolisen ravitsemuksen 
merkitykseen. Liikunnan ja ulkoilun luoman 
hyvänolontunteen huomaaminen, miellyttä
vän nukkumisympäristön luominen ja hyvästä 
ruoasta nauttiminen tuottavat myönteisiä tun
teita. 

Vinkkejä voimaantumista 
vahvistavaan ohjaukseen

Katso ihmistä vahvuuksien valossa. 

Tutustu iäkkääseen ja hänen elämäntarinaansa.

Tunnista tarinasta vahvuuksia ja voimavaroja.

Ole aidosti läsnä kohtaamisissa. Kuuntele tarkasti 
ja avoimin mielin. 

Käytä sanoja ja kysymyksiä rakentamaan myönteistä 
vuorovaikutusta. 

Kannusta kohti pieniä tavoitteita ja anna runsaasti 
palautetta edistymisestä.

Tunnista myönteisiä tunteita ja tee niitä näkyväksi 
sanoittamalla. 

Luo mahdollisuuksia mielekkäälle toiminnalle ja 
onnistumisille. 

Rohkaise kykyjen, taitojen ja vahvuuksien 
käyttämiseen arjessa. 

Ota huomioon iäkkäälle 
tärkeät ihmiset. 
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Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen 
iäkkäiden palveluissa

Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen 
käytännöt edellyttävät työyhtei
sössä yhdessä sovittuja suunni
telmallisia työtapoja. Käytäntöjen 

rakentamisen perustana on yhteisesti jaettu 
ymmärrys siitä, mitä mielen hyvinvoinnilla ja 
sen edistämisellä tarkoitetaan. Tämän lisäksi 
on mietittävä, millaiset mielen hyvinvointia 
edistävät tavat sopivat juuri kyseiseen toimin
taympäristöön ja millaisiin käytäntöihin työ
yhteisö on valmis sitoutumaan.  Tutustumalla 
erilaisiin mielen hyvinvointia vahvistaviin toi
mintatapoihin ja kokeilemalla näitä arjen työs
sä, saadaan tuntumaa siihen, mikä kussakin 
yhteisössä toimii parhaiten.  

Mielen hyvinvointia vahvistavan työskentely
tavan ytimessä on voimaantumista vahvistava 
ohjaus. Asiakastyön arjessa tarjoutuu lukui
sia mahdollisuuksia vahvistaa iäkkään mielen 
hyvin vointia ja tunnistaa hänen vahvuuksiaan 
ja voimavarojaan. Iäkkään oma huomio on 
voinut kiinnittyä jo pitkään toimintakyvyn vai
keuksiin ja näistä aiheutuviin arjen haasteisiin. 
Myönteiseen suuntaava näkökulma saattaa 
aluksi tuntua vieraalta ja tunteiden tunnis
taminen ja sanoittaminen ehkä hankalalta. 
Työn tekijän käyttämät sanat ja hänen teke
mänsä kysy mykset auttavat iäkästä ihmistä 
ohjaa maan huomiota myönteiseen. Työnte
kijän taito tuoda esiin onnistumisia sekä yl
läpitää myönteistä vuorovaikutusta ovatkin 
keskeisessä asemassa kaikessa mielen hyvin
voinnin työssä. 

Hyvinvoinnin vahvistamiseksi on olennaista 
tuntea elämäntarina, tunnistaa ja kartoittaa 
asiak kaalle merkitykselliset asiat ja mielekkäät 
tekemiset. Hyvä on myös tietää, millainen toi
minta tuottaa asiakkaalle onnistumisen koke
muksia ja iloa, millaisia vahvuuksia hänellä on 
ja ketkä ovat hänelle merkityksellisiä ihmisiä. 

Ikäihmisten palvelujen toimintaympäris töissä 
tarvitaan erilaisia mielen hyvinvoinnin kar
toittamisen tapoja. Esimerkiksi kotihoidossa 
ja ympä rivuorokautisessa hoidossa asiak
kaan kodin tai huoneen seinälle ripustettavat 
selkeät huoneentaulut on koettu toimiviksi 
väli neiksi, kun taas päivätoiminnassa mielen 
hyvinvoinnin lähteitä tunnistetaan keskuste
luryhmissä. Mielen hyvinvoinnin kartoittami
sen tueksi laaditut kysymyslistat tai lomakkeet 
toimi vat myös puheeksi ottamisen apuvälinei
nä esimerkik si osana hyvinvointia edistäviä 
koti käyntejä tai omaishoitajille tehtäviä ter
veystarkastuksia.

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen toteutuu 
arjen tekoina ja toimina. Kartoituksissa saatu 
tieto luo pohjan iäkkään asiakkaan omannä
köisen ja hänelle mielekkään elämän rakenta
miselle. Ikäihmisten palveluissa tämä tarkoittaa 
sitä, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia 
ja tukea tuttujen rutiinien ja tapojen toteut
tamiselle. Lisäksi hänen mielen kiinnon koh
teensa ja vahvuutensa huomioidaan päivit
täisissä toimissa, vuorovaikutuksessa sekä 
erilaisissa viikko ja kuukausitason suunnitel
missa. Asiakkaalle mieluisat roolit ja vastuut 
vahvistavat itsetuntoa ja kokemusta yhteisölli
syydestä. Asiakkaille on hyvä tarjota mahdolli
suuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen voimavarojensa mukaisesti kai
kissa toimintaympäristöissä.  
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Hyviä käytäntöjä kunnista

M ielenterveysosaamisella ratkaisuja 
iäkkäiden palveluihin hankkeessa 
oli mukana yhteensä 14 kuntaa 
Länsi ja KeskiUudeltamaalta. Ke

hittämisohjelmaan osallistui 74 ammattilaista 
kotihoidosta, ympärivuorokautisesta hoidosta 
ja päivätoiminnasta. He osallistuivat vuoden 

mittaisiin valmennuspolkuihin, joiden myötä 
osallistujien työyhteisöissä luotiin ja otettiin 
käyttöön yhteensä 30 toimintatapaa. Oppaas
sa kuvataan näistä osa.  Kuvatut esimerkit on 
valittu siten, että ne yhdessä luovat kattavan ja 
monipuolisen kuvan mielen hyvinvoinnin vah
vistamisesta ikäihmisten palveluissa.

Kehittämisohjelmaan sisältyneiden valmennuspolkujen teemat

Mielen 
hyvinvoinnin 

vahvistamisen 
hyvät käytännöt

Näkökulmia
 mielen 

hyvinvoinnin 
vahvistamiseen

 Mielen 
hyvinvoinnin 

tienviitat 
ikääntyessä

Voimaantumista 
vahvistavan 
ohjauksen 

avaimet

Resilienssin 
rakennuspuita

Arvostava 
kohtaaminen ja 
valmentava ote
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Kotihoito

Kotihoidossa mielen hyvinvoinnin vahvista
minen kiinnittyy iäkkään asiakkaan kohtaami
seen sekä vahvuuksien ja voimavarojen huo
mioimiseen. Mielen hyvinvoinnin teemoista 
voidaan keskustella asiakkaan kanssa muun 
työn lomassa ilman, että se välttämättä vaatisi 
ylimääräistä aikaa tai erillisiä järjestelyjä. Kes
kustelun tueksi voidaan koostaa valmiita kysy

myksiä tai muistelun aiheita. Kotiympäristö 
saattaa tarjota runsaasti viitteitä siitä, millaiset 
asiat ovat asiakkaalle tärkeitä, ja mistä hänelle 
on jäänyt hyviä muistoja ja kokemuksia. Työ
yhteisössä yhdessä määritellyt toimintatavat 
tuovat hyvään kohtaamiseen ja vuorovaiku
tukseen yhdenmukaisuutta. 

Hyvän mielen edistäminen

Karviaisen kotihoidossa kehitettiin ja otettiin käyttöön Hyvän mielen 
edistäminen muistilista, jonka avulla kiinnitetään huomiota koh

taamisen ja vuorovaikutuksen tapaan sekä asiakkaan voimavaroihin. 
Iäkkään asiakkaan mielen hyvinvoinnin edistäminen toteutuu kotihoi
dossa arjen kohtaamistilanteissa, hoitotyön toimien lomassa ja lyhyis
säkin hetkissä. Hoitaja tarvitsee taitoa ohjata asiakkaan huomiota arjen 
pieniin onnistumisiin vuorovaikutuksella, voimavarojen sanoittamisella 
ja niistä yhdessä keskustelemalla. 

Kokeiltavaksi: 
Työyhteisössä muodostetaan yhteinen näkemys siitä, millaisista asioista hyvä ja 
vahvistava kohtaaminen muodostuu. Tämä tehdään yhdessä pohtien ja keskustellen. 
Keskustelun tiivistelmä työstetään posteriksi, julisteeksi tai muuhun silmäiltävään   
muotoon. Tämä ripustetaan työyhteisön seinälle.
Tiivistelmää voidaan täydentää ja muuttaa. Se toimii myös perehdytyksen 
apuvälineenä. 
Esimerkki muistilistasta:

Ota mukaasi positiivinen asenne astuessasi asiakkaan kotiin. 
Panosta tervehtimisen tapaan. 
Ole aidosti kiinnostunut asiakkaan elämästä ja tämänhetkisestä voinnista.
Tutustu asiakkaaseen ja hänen toiveisiinsa. 
Ole läsnä ja kuuntele tarkasti.
Tunnista asiakkaan voimavarat. Tarjoa hänelle mahdollisuuksia osallistua arjen  
toimiin kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti. 
Kannusta asiakasta omatoimisuuteen ja anna myönteistä 
palautetta myös pienistä onnistumisista.

Kohtaamisen 
taitoa
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Tule kuulluksi 
– arjen apuvälineitä kotihoitoon

Lohjan kotihoidon tiimeissä otettiin käyttöön Tule kuulluksi kansiot, 
jotka sisältävät valmiita materiaaleja keskustelun avaamiseksi sekä 

mielen hyvinvoinnin teemojen puheeksi ottamiseksi. Kansioille koet
tiin olevan tarvetta, koska uusiin asiakkaisiin tutustuminen ja yhteisten 
puheenaiheiden löytäminen kotikäynneillä koettiin ajoittain vaikeak
si. Sujuvaan ja myönteiseen suuntaavan vuorovaikutukseen panosta
minen kannattaa, koska se tukee asiakkaan mielen hyvinvointia sekä 
työntekijän kokemusta asiakaskäynnin onnistumisesta. 

Mielen 
hyvinvoinnin 
teemat puheeksi

Kokeiltavaksi: 

Materiaalit kerätään kansioon, johon on jatkossa helppo lisätä välilehtiä 
ja sisätaskuja. 

Samanlaisia kansioita tehdään jokaiselle kotihoidon tiimille. 

Materiaali sisältää tietoa ja helposti silmäiltäviä tiivistelmiä mielen hyvinvoinnin 
tukemisesta, myönteiseen suuntaamisesta sekä kohtaamisen merkityksestä 
asiakastilanteessa. 

Kansiossa on erilaisia valmiita vinkkejä keskustelun tueksi esimerkiksi 
keskustelu ja kuvakortteja, lauseentäydennystehtäviä ja lomakkeita. 
Näitä hyödyntämällä asiakkaan kanssa voidaan käydä keskustelua hänen 
mieltymyksistään, muistella elämänkulkua ja pohtia mielen hyvinvoinnin erilaisia 
teemoja. 

Kansio sisältää myös ohjeet materiaalien käyttöön. Esimerkiksi kuvakortteja 
voi ottaa mukaan asiakaskäynnille ja keskustelukorteista saa helposti napattua 
kuvan puhelimella. 

Materiaalit sopivat hyvin myös etähoivatapaamisiin.

Kokemuksia:

Tällaisia asioita 
ja kysymyksiä ei tule pohdittua.

Teemat johdattelivat juttelemaan 
syvemmin asiasta ja muistelemaan 

menneitä.

Helppo tapa käydä vähän 
erilaista keskustelua.
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Jaettu hetki muistoille

R aaseporin kotihoidossa pilotoitiin Jaettu hetki muistoille toiminta
tapa, jonka tavoitteena on herätellä asiakkaassa myönteisiä tun

teita muistelun keinoin. Kotihoidon käynneillä korostuvat usein hoito
toimet ja niistä keskusteleminen. Mielen hyvinvoinnin teemat jäävät 
hoitajien mielestä usein vähälle huomiolle. Toimintatapa vahvistaa 
iäkkään asiakkaan mielen hyvinvointia tarjoamalla hänelle mahdolli
suuksia tulla kuulluksi sekä antamalla aikaa ja tilaa hänen omille muis
toilleen ja tarinoilleen.

Myönteisiä 
tunteita 

muistoista ja 
tarinoista

Kokeiltavaksi: 

Tapaamisessa keskustellaan lapsuudesta ja lapsuusmuistoista.   

Keskustelun tueksi sopivat esimerkiksi valokuvat, runot, tarinat, musiikki 
sekä kuva ja keskustelukortit. 

Keskeistä on kuunnella huolellisesti asiakkaan tarinaa ja havainnoida tämän 
herättämiä tunteita esimerkiksi eleistä, ilmeistä ja puhumisen tavasta. 

Kun muisto herättää myönteisiä tunteita, kannattaa siihen pysähtyä hetkeksi.  
Muistosta voi kysyä tarkentavia kysymyksiä, esimerkiksi mitä silloin tapahtui, 
keitä oli paikalla ja miten tilanne eteni. 

Keskustelu ja muistelu ei välttämättä tarvitse erillistä aikaa, vaan sitä voidaan 
toteuttaa muun hoitotyön lomassa.  

Kokemuksia:

Iäkäs liikuttui kyyneliin 
kertoessaan lapsuudestaan

 ja perheestään. 

On ollut hienoa tutustua 
asiakkaaseen uudella tavalla, 
kuulla hänen kokemuksiaan. 
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Mielen hyvinvoinnin tukeminen kotihoidon 
ja päivätoiminnan yhteistyönä

S iuntiossa kehitettiin kotihoidon ja päivätoiminnan yhteistyötapa, 
jonka tavoitteena oli tarjota asiakkaalle tukea mielen hyvinvoinnin 

teemojen käsittelemiseksi kotona. Kotikäynnillä asiakkaalla on mahdol
lisuus keskustella kahden kesken hoitajan kanssa aiheesta, joka on ollut 
päivätoiminnan mielen hyvinvoinnin ryhmässä viimeksi keskusteltava
na. Toimintatavalle koettiin tarvetta, koska ryhmäkeskustelujen koettiin 
jäävän irrallisiksi iäkkään asiakkaan arjesta. Osa asiakkaista tarvitsi myös 
enemmän ohjausta ja yksilöllistä tukea mielen hyvinvoinnin aiheiden 
käsittelemiseksi.

Jatkuvuutta 
ja kahdenkeskisiä 
keskusteluja

Kokeiltavaksi: 

Päivätoiminnassa kokoontuu kerran viikossa keskusteluryhmä, jossa käsitellään 
mielen hyvinvoinnin teemoja. 

Kotihoidon ja päivätoiminnan henkilöstön yhteisissä viikkokokouksissa 
kartoitetaan yhteiset asiakkaat sekä jaetaan tietoa ryhmän tapaamisten teemoista 
ja käytetyistä työkaluista.

Ryhmässä käsiteltyyn aiheeseen palataan kotikäynnillä. 

Keskustelun tukena käytetään esimerkiksi kysymyskortteja, lomake ja tehtävä
pohjia. Näiden avulla pohditaan esimerkiksi asiakkaan vahvuuksia, ilon ja 
voiman lähteitä sekä hänelle tärkeitä asioita. 

Kodin esineet saattavat antaa myös viitteitä asiakkaalle tärkeistä asioista.
Yhdessä voidaan esimerkiksi katsella valokuvia ja pohtia ketä esillä olevissa 
valokuvissa on ja millaisia muistoja nämä kuvat herättävät.

Kokemuksia:

Iäkkäät löysivät 
keskusteluiden avulla 

elämästään hyviä ja iloa tuovia 
asioita. 

Ikäihmiset kokivat, 
että heistä oltiin kiinnostuneita 

ja he tulivat kuulluiksi.  
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Ympärivuorokautinen hoito

Mielen hyvinvointia vahvistava arki ympäri
vuorokautisessa hoidossa rakentuu asukkai
den elämäntarinan tuntemiselle sekä heille 
mielekkäiden ja merkityksellisten asioiden 
tunnistamiselle. Näiden asioiden kartoittami
nen luo pohjan mielen hyvinvoinnin työlle. 

Tämän lisäksi tarvitaan myös suunnitelmaa sii
tä, miten asukkaalle tarjotaan mahdollisuuksia 
mielekkäälle tekemiselle, vahvuuksien ja voi
mavarojen käyttämiselle sekä onnistumisen 
kokemuksille. 

Elämänpuu – koen itseni 
tarpeelliseksi ja onnelliseksi

Lohjan Helmi ja Hermannikodissa luotiin toimintamalli asukkaan 
mielen hyvinvointia vahvistavien tekijöiden kartoittamiseksi, kiteyt

tämiseksi sekä käytäntöön viemiseksi. Mielen hyvinvoinnin tukemisen 
kannalta on olennaista tuntea asukkaalle tärkeät asiat sekä seikat, jot
ka saavat hänet tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja onnelliseksi. Pelk
kä tunnistaminen ei kuitenkaan riitä – on myös mietittävä, miten näitä 
elementtejä huomioidaan arjen erilaisissa toimissa, kohtaamisissa sekä 
toiminnan suunnittelussa. 

Merkityksellisten 
asioiden 

kartoittaminen

Kokeiltavaksi: 

Mielen hyvinvointia vahvistavien tekijöiden kartoittamisen toteuttaa vastuuhoitaja.  
Hän kirjaa myös keskeiset huomiot asukkaan hoito ja palvelusuunnitelmaan. 

Kartoitus tehdään keskustellen asukkaan kanssa. Mikäli mahdollista myös omaisia   
pyydetään tähän mukaan. 

Keskeiset kysymykset, joihin kartoituksessa etsitään vastauksia ovat: Mikä tekee
asukkaan onnelliseksi? Mikä saa hänet tuntemaan itsensä tarpeelliseksi?

Kartoituksen pohjalta tehdään yhdessä asukkaan kanssa huoneentaulu, johon sekä  
kirjataan asioita, että liitetään valokuvia ja lehtileikkeitä.

Keskustelua kannattaa pilkkoa ja pohtia yksi asia kerrallaan. Taulua voidaan myös 
täydentää tarvittaessa.

Taulu laitetaan asukkaan huoneen seinälle, josta se on kaikkien työntekijöiden 
nähtävissä ja hyödynnettävissä arjen erilaisissa tilanteissa kuten keskusteluissa sekä  
päivittäisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vastuuhoitajalle varataan työvuorolistasta aikaa oman asukkaan kanssa vietettäviin  
kahdenkeskisiin hetkiin. Näiden sisältö suunnitellaan yhdessä 
asukkaan kanssa.

Kokemuksia:

Iäkkäät osallistuivat 
mielellään keskusteluihin ja 
huoneentaulun tekemiseen.

Omaisten mielestä kartoitukset 
ovat tärkeitä ja ne vahvistavat 

hoidon laatua.   
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Tunne minut -tablettitietokone

H yvinkäällä Kauniston palvelukeskuksessa otettiin käyttöön lahjoi
tuksena saadut tablettitietokoneet iäkkäiden asukkaiden mielen 

hyvinvoinnin tukemiseksi.  Asukkaille luotiin osaston tabletteihin omat 
tiedostokansiot, joihin kootaan heitä kiinnostavaa materiaalia ja teke
mistä. Tabletteja hyödynnetään aktiivisesti myös yhteydenpitovälinee
nä esimerkiksi soittamalla kuvapuheluja omaisille. Asukkaan omasta 
kansiosta hoitajat löytävät helposti tiedon siitä, millaiset asiat ovat hä
nelle tärkeitä ja mielekkäitä. Näin hoitajat pystyvät huomioimaan niitä 
keskusteluissa ja erilaisissa arjen toimissa.

Mielekästä 
tekemistä ja 
yhteydenpitoa 
tabletti-
tietokoneella

Kokeiltavaksi: 

Jokaiselle asukkaalle luodaan tabletille oma tiedostokansio, joka sisältää videoita, 
valokuvia, linkkejä sekä yhteisiä muistoja tärkeistä hetkistä. 

Asukaskohtaisten tietojen keräämisessä hyödynnetään olemassaolevia 
Elämänkaarilomakkeita. Kansioita täydennetään asukkaan ja omaisen kanssa 
käytyjen keskustelujen sekä hoitajien havaintojen pohjalta. 

Tablettitietokoneelle ei tallenneta henkilötietoja tai muita tunnistetietoja. 

Kerätyn materiaalin ja tiedon pohjalta asukkaalle järjestetään erilaista yksilöllistä 
toimintaa, jossa huomioidaan häntä kiinnostavat asiat. 

Tabletilla tehdään myös kuvapuheluja omaisille. 
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Yhteinen, kodikas olohuone

I nkoon Vaahteramäessä luotiin asukkaille ja henkilökunnalle kodikas 
olohuone. Mielen hyvinvoinnille on merkityksellistä, että voi teh

dä valintoja, saa vaikuttaa asioihin ja antaa myös oman panoksensa 
yhtei sön toimintaan. Yhdessä suunnitellun ja toteutetun tilan toivot
tiin myös kannustavan asukkaita ja henkilöstöä viettämään jatkossa 
aikaa enemmän yhdessä. 

Valintoja, 
vaikuttamista ja 

yhteisöllisyyttä

Kokeiltavaksi: 

Asukkailta ja henkilökunnalta pyydetään mielipiteitä tiloista esimerkiksi 
kysymällä millaiset asiat lisäävät tilan viihtyisyyttä ja mikä on heidän mielestään 
kaunista.

Selkeät vaihtoehdot esimerkiksi verhojen valinnassa helpottavat asukkaiden 
osallistumista keskusteluun.

Mielipiteiden kartoitusten pohjalta laaditaan suunnitelma tilan muutoksista 
ja siihen liittyvistä hankinnoista hintaarvioineen. Kustannukset pidetään pieninä 
hyödyntämällä mahdollisimman paljon jo olemassa olevia materiaaleja ja 
kalusteita. 

Suunnitelma esitellään esihenkilölle ja tarvittaessa tukea haetaan esimerkiksi 
kunnalta. 

Muutostöihin osallistuvat kaikki asukkaat ja hoitajat. Lisäksi pyydetään apua 
talon huoltomieheltä esimerkiksi sähkö ja maalaustöihin. 

Asukkaat osallistuvat eri tavoin toimintaan esimerkiksi sommittelemalla 
seinille peiliasetelmia, silittämällä verhoja ja istuttamalla kukkia.  
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Aistien puutarha

R aaseporin Hagakodissa puutarha otettiin ympärivuotiseen käyttöön 
suunnittelemalla toimintaa eri vuodenajoille ja ottamalla asukkaita 

mukaan toiminnan eri vaiheisiin.  Aistien puutarhan tavoitteena on vah
vistaa asukkaiden mielen hyvinvointia tarjoamalla erilaisia luontoelä
myksiä, tarjoamalla merkityksellistä toimintaa ja luomalla onnistumisen 
kokemuksia.     

Merkityksellisyyden 
kokemuksia 
luonnosta

Kokeiltavaksi: 

Puutarha otetaan aktiiviseen käyttöön suunnittelemalla toimintaa kaikille 
vuodenajoille. 

Keväällä istutetaan ja hoidetaan taimia sekä valmistellaan puutarhaa kesää varten.  
Tarvittaessa hankitaan uusia kasvatuslaatikoita ja istutetaan marjapensaita. 

Kesällä hoidetaan kasveja, ihaillaan luonnon kauneutta ja oleskellaan paljon ulkona. 

Syksyllä kerätään salaattia, vihanneksia ja marjoja nautittavaksi sekä 
valmistaudutaan talveen.

Talvella ulkoillaan ja nautitaan raikkaasta talviilmasta. 

Asukkaat ovat mukana puutarhatöissä omien voimavarojensa mukaisesti. 
Jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla.  

Ulkona järjestetään myös konsertteja ja päiväkotivierailuja tarvittaessa läpi vuoden.

Kokemuksia:

Asukkaat ovat paljon 
ulkona ja puutarhatöihin 
osallistutaan innokkaasti. 

Puutarhassa oleskelu 
ja toimiminen on tuonut 
levollisuutta asukkaiden 

arkeen. 
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Yhdessä tehden mielekäs arki

M äntsälän Kotokartanossa luotiin toimintatapa asukkaiden ja 
henki lökunnan mielenkiinnon kohteiden kartoittamiseksi sekä 

yhteisen tekemisen rikastamiseksi. Tavoitteena oli tukea asukkaiden 
mielen hyvinvointia tuomalla päiviin mielekästä sisältöä sekä tarjoa
malla pystyvyyden ja aikaansaamisen tunnetta vahvistavaa toimintaa. 
Uuden toimintatavan toivottiin myös vahvistavan yhteisöllisyyttä sekä 
lisäävän työhyvinvointia. 

Pystyvyyden 
tunnetta ja 

aikaansaamista

Kokeiltavaksi: 

Henkilöstölle tehdään kysely, jonka avulla kartoitetaan heidän taitojaan 
ja osaamistaan, mielenkiinnon kohteita sekä mielekästä tekemistä.

Asukkaille kartoitus toteutetaan keskustellen. Asukkaan taidot, osaamiset, 
mielenkiinnon kohteet ja toiveet kirjataan myös hoitosuunnitelmaan.

Mielenkiinnon ja osaamisen kohteita voivat olla esimerkiksi puutarhatyöt, 
tietovisat tai käsityöt.  

Kartoitusten pohjalta muodostetaan ryhmät, joissa sekä työntekijöiden 
että asukkaiden mielenkiinnon kohteet yhdistetään ja nämä kirjataan fläpille 
tai valkotaululle. 

Ryhmässä sekä asukkaat että hoitajat saavat uppoutua itseään kiinnostavaan 
toimintaan sekä jakaa omaa tietoaan ja taitoaan muille. Toiminnassa kaikkien 
taidot pääsevät käyttöön ja jokaiselle tarjotaan sopivia tehtäviä ja rooleja.  

Taulun avulla seurataan, miten asukkaat ovat osallistuneet mielekkääseen 
toimintaan viikon aikana.        

Kokemuksia:

Mukava yhteinen 
tekeminen tuottaa työn iloa 
ja edistää työhyvinvointia. 

Omien mielenkiinnon 
kohteiden jakaminen työssä 

on mielekästä.
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Kauniiden sydänten kerho

L ohjan Petäjäkodissa otettiin käyttöön Kauniiden sydänten kerho, 
jonk a tavoitteena on antaa tilaa asukkaiden muistoille ja kokemuk

sille sekä tunteista puhumiselle. Säännöllisesti kokoontuvassa ryhmäs
sä muistoja herätellään runoilla tai aforismeilla. Kerhossa mielen hyvin
vointia tuetaan tarjoamalla mahdollisuus kokemusten jakamiselle, 
kuulluksi tulemiselle sekä tunteista kertomiselle ja niiden sanoittami
selle.    

Kokemusten 
jakaminen 
ja tunteiden 
sanoittaminen

Kokeiltavaksi: 

Kerho kokoontuu kerran viikossa ja siihen ovat kaikki asukkaat tervetulleita.

Ohjaajat valitsevat viikon tapaamisessa käsiteltävän aiheen sekä tähän sopivan 
lyhyehkön runon tai aforismin muistojen ja keskustelun virittämiseksi. 

Ryhmätapaaminen aloitetaan kuulumiskierroksella: Mitä kuuluu? Mitä haluat 
sanoa tai kertoa muille juuri nyt? 

Esimerkkejä teemoista sekä niihin valikoiduista runoista

Ystävyys: ”Mitä enemmän iloa jaat muille ihmisille, sitä enemmän sinulla on iloa”  
ja ”Täytä päiväsi niillä asioilla, jotka tuottavat sinulle iloa”

Lapsuus: ”Tiitiänen, metsäläinen, pieni menninkäinen. Posket tehty puolukoista,  
tukka naavatuppurasta, silmät on siniset tähdet”. 

Runon herättämistä muistoista ja ajatuksista keskustellaan yhdessä. 

Apukysymyksinä voivat olla esimerkiksi: Mitä ajatuksia runo herättää? 
Mitä ystävyys sinulle merkitsee? Millaisia muistoja lapsuudesta runo sinussa 
herättää?

Kokemuksia:

Keskusteluissa 
palattiin usein lapsuuteen 

ja menneisyyteen. 

Runot herättivät keskustelua 
vaikeistakin elämäntilanteista, 

myös ilon aiheita jaettiin. 

Toisten kertomuksia kuunneltiin 
tarkasti ja ne herättivät 

lisää muistoja. 
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Arjen yksilöllisyys -oppimiskokonaisuus

R aaseporin Villa Anemonessa kehitettiin ja pilotoitiin henkilöstöl
le suunnattu Arjen yksilöllisyys -oppimiskokonaisuus, jonka tavoit

teena on luoda yhteistä ymmärrystä asukkaan hyvästä ja yksilöllises
tä hoivasta. Tavoitteena on myös pohtia yhdessä ratkaisuja erilaisiin 
asukas tilanteisiin sekä luoda käytäntöjä, jotka rikastuttavat asukkai
den arkea ja vahvistavat heidän kokemustaan mielekkäästä ja merki
tyksellisestä arjesta.

Yhdessä 
oppimista ja 

yhteisen 
ymmärryksen 
rakentamista

Kokeiltavaksi: 

Henkilöstölle järjestetään noin kerran kuukaudessa työpaja, joiden toteuttamisesta  
vastaa kaksi teemoihin perehtynyttä hoitajaa. 

Tapaamisia on yhteensä kahdeksan. Näissä pohditaan esimerkiksi mielen 
hyvinvoinnin yksilöllisiä lähteitä, voimavaralähtöistä kirjaamista ja asukkaan 
tunteiden huomioimista.
1. Minut nähdään yksilönä – olen arvokas.
2. Kodin tuntu luo turvallisuutta. 
3. Ystävälliset äänet rauhoittavat. 
4. Hyvällä kirjaamisella parempi arki. 
5. Omat vahvuuteni hoitajana.
6. Perustarpeen täyttyminen on tunne
7. Voileipä, läheisyys vai lääke.
8. Kehitän itseäni – Palautetuoli.

Käsiteltävään teemaan paneudutaan käytännön esimerkkien avulla ja tuttujen 
asukkaiden tilanteita yhdessä pohtien. 

Erilaiset pohdintatehtävät herättävät ajatuksia ja antavat työkaluja yksilöllisen, 
mielen hyvinvointia vahvistavan hoivan toteuttamiseen. Tehtäviä on koottu 
esimerkiksi erilaisista koulutuksista ja osa näistä on 
oppimiskokonaisuuden järjestäjien itse laatimia. 

Jokaisesta tapaamisesta laaditaan kirjallinen 
yhteenveto, jossa tiivistetään käytyä  
keskustelua sekä asioita, joita esimerkiksi 
päätettiin kokeilla yhdessä. 

Kokemuksia:

Töihin on mukava tulla, 
me-henki on parantunut. 

Hoitosuunnitelmissa ja raportoinneissa 
huomioidaan hoidon lisäksi myös 
elämänlaatu ja arjen tapahtumat.

On huomattu, että tekemisen ei tarvitse 
aina olla ”jotain suurta”.

Koulutus on auttanut henkilökuntaa 
uskomaan omiin kykyihinsä.
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Päivätoiminta

Mielen hyvinvoinnin teemat soveltuvat monin 
eri tavoin käsiteltäväksi päivätoiminnan ryh
miin. Ryhmässä asiakas voi harjoitella esimer
kiksi tunteiden ja vahvuuksien sanoittamista 
ohjaajan avustamana. Yhteinen keskustelu tuo 
asioihin uusia näkökulmia, antaa mahdollisuu
den jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. 
Monipuoliset kysymykset ja tehtävät ohjaavat 
asiakasta pohtimaan omaa tilannettaan vah

vuuksien ja voimavarojen näkökulmasta. Val
miiden tehtävien ja materiaalien kerääminen 
esimerkiksi kansioon madaltaa henkilöstön 
kynnystä ottaa mielen hyvinvoinnin teemoja 
käsiteltäväksi ryhmissä. Mielen hyvinvoinnin 
teemat on hyvä kirjata näkyville toimintasuun
nitelmaan, jotta niille muistetaan antaa ja tilaa 
viikko ja kuukausitason suunnitelmissa. 

Myönteisen ajattelun keskusteluryhmä

S iuntion päivätoiminnassa pilotoitiin Myönteisen ajattelun keskustelu-
ryhmä. Ryhmän tavoitteena on tarjota iäkkäille tukea, ohjausta ja työ

kaluja mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden tunnistamiseen, sanoittami
seen ja käsittelemiseen. Mielen hyvinvoinnin tarkastelu ja huomioiminen 
edellyttävät avointa keskustelua ja puheeksi ottamista. 

Keskustelua 
voimavaroista 
ja ilon aiheista

Kokeiltavaksi: 

Päivätoiminnan ohjaajat valitsevat kerran viikossa kokoontuvan Myönteisen 
ajattelun keskusteluryhmän tapaamisen teeman sekä käytettävät työkalut ja 
välineet. 

Osallistuminen ryhmään on vapaaehtoista. Osallistuja määrittelee itse, miten 
osallistuu käytäviin keskusteluihin ja mitä hän haluaa jakaa muille. 

Tapaamisissa esimerkiksi tunnistetaan ryhmään osallistuvien vahvuuksia ja 
voimavaroja sekä ilon ja kiitollisuuden aiheita. Näitä tarkastellaan nykyhetkestä 
ja pohtimalla elämänkulkua.

Menneitä muistelemalla esiin saattaa nousta myös 
vaikeita elämänkokemuksia. Niiden herättämiä 
tunteita sanoitetaan ja käsitellään yhdessä. 

Keskustelujen tuotoksista tehdään erilaisia 
koosteita. Esimerkiksi vahvuuksia voi 
kirjata puun lehdille ja ilon aiheita 
kuvata lehdistä leikatuilla kuvilla. 

Kokemuksia:

Iäkkäät tarvitsevat 
aikaa ja ohjausta mielen 

hyvinvoinnin tarkasteluun 
ja sanoittamiseen.

Keskustelut voivat nostaa 
osallistujien tunteita pintaan. 
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Voimaa, iloa ja hyvinvointia vahvuuksista

K irkkonummen palvelutalossa pilotoitiin keskusteluryhmä, jonka 
tavoit teena on vahvistaa asiakkaiden mielen hyvinvointia tarjoa

malla heille mahdollisuuksia kuulluksi tulemiselle, kokemusten jakami
selle vertaisryhmässä sekä opastamalla heitä tunnistamaan luonteen
vahvuuksia erilaisista elämäntilanteista. 

Luonteen-
vahvuuksien 

tunnistaminen 
elämänkulusta

Kokeiltavaksi: 

Keskusteluryhmän sisältö ja luonne kerrotaan osallistujille etukäteen, 
jotta jokainen saa valita, sopiiko ryhmä hänelle ja haluaako hän osallistua siihen. 

Ensimmäisessä tapaamisessa virittäydytään teemaan tutustumalla 
luonteenvahvuuksiin sekä tunnistamalla sanalistasta omia vahvuuksia. 

Seuraavissa tapaamisissa pohditaan tarkemmin vahvuuksia eri elämänvaiheita 
– nuoruutta, keskiikää ja vanhuutta. 

Jokainen saa kertoa omia muistojaan ja tarinoitaan käsiteltävään aikakauteen 
liittyen. Ryhmänohjaaja kirjaa kerrotut tarinat paperille. Hän lukee ääneen 
kirjoittamansa tarinan ja varmistaa näin, että se on oikein kirjattu. 

Tämän jälkeen pohditaan kertojan kanssa, millaisia vahvuuksia hän on eri 
elämänvaiheissa käyttänyt ja mitkä vahvuudet häntä tuolloin auttoivat eteenpäin.   
Muut ryhmäläiset kertovat myös mitä vahvuuksia tarinasta kuulivat. 

Viimeisessä tapaamisessa tehdään yhteenvetoa löydetyistä vahvuuksista ja 
iloitaan yhteisestä matkasta.  

Kokemuksia:

Tunnen suurta 
kunnioitusta ryhmäläisiä kohtaan. 

Parasta on ollut kaikki se, 
mitä olen saanut kuulla.
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Matalalla kynnyksellä liikkeelle

L ohjalla kehitettiin toimintatapa kotikäynneille, joiden tavoitteena 
oli madaltaa asiakkaan osallistumista päivätoimintaan. Kotikäynnit 

suunnattiin iäkkäille, joiden arvioitiin hyötyvän päivätoiminnasta, mut
ta jotka tarvitsivat kannustusta ja motivointia mukaan lähtemiseksi. 
Toimintatapa vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia esi
merkiksi lisäämällä sosiaalista kanssakäymistä, tarjoamalla mielekästä 
tekemistä sekä luomalla onnistumisen kokemuksia.   

Tullaan tutuiksi 
kotikäynnillä

Kokeiltavaksi: 

Päivätoiminnan ohjaajat tapaavat mahdollisen uuden asiakkaan hänen kotonaan. 

Kotikäynnillä tutustutaan iäkkääseen, hänen tuen tarpeisiinsa sekä hänelle 
tärkeisiin asioihin.

Ohjaaja antaa tietoa siitä, mitä päivätoiminnassa tapahtuu ja esittelee esimerkki
ohjelmaa sekä valokuvia erilaisista tilanteista ja toiminnoista. Mukana ohjaajalla 
on kansio, johon on koottu materiaalia esittelyn tueksi. 

Kotikäynnillä iäkäs ja omainen voivat tutustua hoitajaan sekä kysyä lisää 
päivätoiminnan käytännöistä ja muista mieltä askarruttavista asioista. 

Lohjalla on käytössä päivätoiminnan toimintamalli, jossa kuvataan toiminnan 
tavoitteita ja periaatteita. Tähän lisättiin osaalue mielen hyvinvoinnista, 
kuvattiin tähän liittyvät tavoitteet sekä konkreettiset toimintaohjeet. 
Työstämiseen osallistui koko työyhteisö. Toimintamallia käytetään muun muassa 
perehdytyksen tukena.
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Mielen hyvinvoinnin teemat vuosikellossa

R aaseporissa mielen hyvinvoinnin teemat sisällytettiin päivätoimin
nan vuosikelloon. Teemojen käsittelyn tueksi kerättiin materiaali

kansio mielen hyvinvoinnin vahvistamisen menetelmistä. Tavoitteena 
oli tarjota työyhteisölle mahdollisimman valmiita toimintatapoja, jotta 
näiden käyttöön ottaminen ja toteuttaminen arjessa olisi vaivatonta. 

Suunnitel-
mallisuutta 

ja valmiita 
materiaaleja

Kokeiltavaksi: 

Mielen hyvinvoinnin sisältöjä tuodaan näkyville vuosikelloon ja ne 
huomioidaan myös yksityiskohtaisemmissa kuukausisuunnitelmissa. 

Esimerkkejä vuosikelloon valituista teemoista: arjen voimanlähteet, 
kiitollisuuden aiheet, vahvuudet, toivo ja sinnikkyys sekä luonto elvyttää. 

Valmiita tehtäviä ja materiaaleja kootaan teemoittain kansioon, 
josta niitä on helppo ottaa päivittäiseen käyttöön. 

Tehtävät ovat kansiossa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kansion materiaaleja hyödynnetään erilaisissa ryhmissä kuten etäryhmissä, 
muistisairaiden ryhmissä, ystäväpiirissä sekä kotiin annettavina tehtävinä.

Kokemuksia:

Olen saanut uusia 
näkökulmia elämään.

Olen saanut tutustua 
syvemmin ihmisiin, joiden 

kanssa työskentelen 
– saanut elämänviisautta.
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Muita esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden 
palveluihin hankkeen kehittämisohjelma oli 
suunnattu kotihoidossa, ympärivuorokauti
sessa hoidossa ja päivätoiminnassa työsken
televille ammattilaisille. Edellä kuvattujen toi
mintatapojen lisäksi kunnissa otettiin muun 
muassa käyttöön mielen hyvinvoinnin kartoit
tamisen työkaluja, rikastettiin arkea monipuo
lisella toiminnalla sekä luotiin yhteisöllisiä toi
mintamuotoja. 

Hankkeen kehittämisohjelmaan osallistui 
muutamia ammattilaisia myös ikäihmisten 
sosiaalipalveluista, seniorineuvolasta, vapaa
ehtoistoiminnasta ja omaishoidon tukipalve
luista. Näissä palveluissa korostuivat erityises
ti mielen hyvinvoinnin puheeksi ottamisen ja 
kartoittamisen kysymykset, mutta myös tie
don välittäminen mielen hyvinvoinnista ja sen 
vahvistamisen keinoista. 

Kehittämisohjelmien myötä seniorineuvolan 
terveystarkastuksiin sekä omaishoidon tuki
palvelujen alkukyselyyn lisättiin mielen hyvin
vointia kartoittavia kysymyksiä, vapaaehtoiset 
saivat tietoa ja tukea teemoista keskustelemi
seksi ja sosiaalipalveluihin luotiin toimintamal
li yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja myönteisen 
ajattelun vahvistamiseksi. 

Kehittämishankkeen osallistujia

Hyvä mieli, parempi arki: 
Kotihoito, Kirkkonummi

Mentalt välbefinnande i hemvård: 
Kotihoito, Inkoo

Elämäntaulu: 
Kotihoito, Hanko

Huoneentaulu: 
Kirkkonummen palvelutalo

Minun elämäni puu: 
Sahanmäki, Keusote

Minun elämäni kansio: 
Ylähovi, Keusote

Toimintatuokiot osaksi arkea: 
Kaisankoti ja Tupala, Lohja

”Anna mulle tähtitaivas”: 
Lehmuskoti, Kirkkonummi 

Hyvinvointia ja virtaa arkeen: 
Tammistokoti, Keusote

Olokkari: 
Riihikoto, Keusote

Aktiivisuutta tukeva toiminta: 
Nurmilintu, Keusote

Mielekästä toimintaa 
päiväkeskuksen asiakkaille: 
Päiväkeskus, Hanko

Toimintamalleja ja tukimateriaalia 

Voimaantumista vahvistava ohjaus  
sosiaalipalveluissa: 
Sosiaalipalvelut, Karviainen

Omaishoidon tukikäyntien 
alkuhaastattelu: 
Omaishoidon tuki, Kirkkonummi

Mielen hyvinvoinnin kartoitus   
omaishoitajien terveys-
tarkastuksessa: 
Seniorineuvola, Kirkkonummi

Kuule, kohtaa, ymmärrä
 – vapaaehtoisten ja iäkkäiden 
tukeminen: 
Ikäihmisten palvelut, Kirkkonummi
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Lopuksi

I äkkään mielen hyvinvoinnin vahvistami
nen on keskeinen osa kokonaisvaltaista 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämis
tä. Loppujen lopuksi mielen hyvinvoin

nin vahvistamisessa on kyse pienistä arkisista 
teois ta ja valinnoista, joiden tavoitteena on 
vahvistaa iäkkään toiveikkuutta, pystyvyyden 
tunnetta sekä kokemusta hyvästä elämästä.  

Mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa ei ole 
kyse kuitenkaan vain yksittäisistä toimen
piteistä tai taidoista. Se edellyttää yhtenäistä 
toimintakulttuuria työyhteisössä, jossa mielen 
hyvinvoinnin merkitys on tunnistettu ja voi
maantumista vahvistava ohjaus on omaksuttu 
työtavaksi. Työyhteisössä yhdessä sovitut työ 
ja toimintatavat luovat raameja ja rakenteita 
suunnitelmalliselle mielen hyvinvointia vahvis
tavalle työkulttuurille.  

Mielen hyvinvoinnin näkökulman omaksumi
nen tarvitsee aikaa ja pysähtymistä. Keskus
teleminen ja ajatusten jakaminen rakentavat 
käsitystä mielen hyvinvoinnista hyvän arjen 
perustana. Tämän oivaltaminen tuo syvyyttä 
kohtaamisiin ja rikastaa asiakaslähtöistä työ
tä ikäihmisten palveluissa. Mielen hyvinvoin
nin kysymysten äärelle kannattaa pysähtyä. 
Parhaim millaan tämä tuottaa monipuolisesti 
hyvää niin asiakkaille, työntekijöille kuin työ
yhteisöllekin. 

Työyhteisössä 
yhdessä sovitut 
toimintatavat 
luovat perustan 
mielen hyvinvointia 
vahvistavalle 
työkulttuurille.
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Ikäinstituutin mielen hyvinvoinnin työkalut

Ikäopisto.fi  Mielen hyvinvoinnin taitopankki 
Mielipakka
Meningspacken
Elämäntaidot esiin toiminta. Ohjaajan opas
Mielen hyvinvoinnin silta – opas keskusteluryhmän ohjaajalle
Bron till mentalt välbefinnande. Handbok för diskussionsgruppsledare
Keskustele elämäntaidoista
Myötämieltä – mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille
Var positiv! En bok om psykiskt välbefinnande för äldre
Pieni myötätuntoopas
Mielen hyvinvoinnin lähteitä vinkkivihko
Tunne vahvuutesi vinkkivihko

Materiaalit löydät osoitteesta  
www.ikainstituutti.fi/mielenhyvinvointi/materiaalit

https://ikaopisto.fi
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Mielipakka_tekstit_www.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/01/Meningspacken_text.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/03/Ikis_elamantaidot_opas_final_low2.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/08/MHS-netti-2.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/09/Bron-till-mentalt-v�lbefinnande_valmis.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/02/elamantaidot_esiin_172x24NETTI.indd_.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/10/Myo%CC%88ta%CC%88mielta%CC%88-taskukirja-netti.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/11/Var-positiv.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/02/NETTI_MYOTATUNTO-OPAS_UUSI.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2019/11/Mielen-hyvinvoinnin-l�hteit�-vinkkivihko.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/A5_8s_Tunne-vahvuutesi_www_interactive.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/tuote-osasto/mielen-hyvinvointi/


Mielen hyvinvointi iäkkäiden palveluissa

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on keskeinen osa ikäihmisen toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin edistämistä ja se on olennainen osa ikäihmisten palveluissa työsken
televien ammattilaisten mielenterveysosaamista. 

Opas sisältää tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisen keinoista. Se tarjoaa 
näkökulmia voimaantumista vahvistavaan ohjaukseen ja kuvaa iäkkäiden palveluis
sa kehitettyjä mielen hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä. Opas on suunnat
tu iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Mielen hyvinvoinnin kysymysten äärelle kannattaa pysähtyä – parhaimmillaan se 
tuottaa hyvää niin iäkkäille asiakkaille, työntekijälle kuin työyhteisöllekin. 
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