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Hyvän mielen kunta 
-työkalupakki 
Hyvän mielen kunta -työkalupakki auttaa kuntia löytämään tietoon perustuvia 
toimintamalleja ja menetelmiä mielenterveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään 
päihdetyöhön. Työkalupakin menetelmiin on saatavilla koulutusta, ja ne voidaan ottaa 
kunnassa käyttöön laaja-alaisesti. 

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ organisoidaan 
usein joko ikäryhmien tai ilmiöiden mukaan. Myös työkalupakki 
rakentuu ikäryhmien ja ilmiöiden ympärille ja ja sen avulla 
kunnassa voidaan löytää malleja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työhön. Kunnassa toimivat ammattilaiset voivat 
työkalupakin avulla tunnistaa mahdollisia katvealueitaan tai löytää 
esimerkiksi strategian ja hyvinvointisuunnitelman painopisteitä 
tukevia malleja. 

Ilmiöt on valittu mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän 
päihdetyön juurisyistä. Juurisyyt ovat mielenterveyteen tai 
päihdekäyttäytymiseen liittyviä suojaavia tai herkistäviä tekijöitä. 
Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on 
suojatekijöiden vahvistamista ja herkistävien tekijöiden, tai niiden 
vaikutusten, vähentämistä.  Mm. vanhemmuuden tuki, kiusaamisen 
ehkäisy, mielenterveystaitojen vahvistaminen, työyhteisöjen 
kehittäminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ovat 
tutkimusten mukaan tehokkaita keinoja mielenterveyden, terveen 
päihdekäyttäytymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Selkeyden vuoksi toimintamallit esitellään vain yhden ilmiön 
kohdalla, mutta jokainen vastaa moneen ilmiöön. Esim. tunne- 

ja vuorovaikutustaidot ovat mielenterveystaitoja, ja jokainen 
mielenterveystaitoja kehittävä toimintamalli kehittää myös 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja 
mielenterveystaidot ovat keskeisiä muun muassa kiusaamisen 
vastaisessa työssä.

Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyden edistäminen liittyvät 
vahvasti toisiinsa. Monet mielenterveyden edistämisen mallit 
ovat ehkäisevän päihdetyön ydintä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
vanhemmuuden tuen mallit, syrjäytymisen vastaisen työn mallit 
sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveystaitoja 
edistävät mallit. Ehkäisevä päihdetyö on aina myös 
mielenterveyden edistämistä. 

Hyvän mielen kunta -työkalupakki on kokoelma ja esimerkki hyvistä 
malleista ja muitakin hyviä malleja löytyy. Päivitämme työkalupakin 
vuoden välein tammikuussa (ensimmäinen päivitys tammikuussa 
2024).

Yhteyshenkilö:  
Karin Palmén, Hyvän mielen kunta -päällikkö, 
etunimi.sukunimi@mieli.fi.



Ilm
iö

t o
va

t e
hk

äi
se

vä
n 

pä
ih

de
ty

ön
 y

di
nt

ä.

Raskaus ja 
vauvaikäiset

Varhais lapsuus 
(2-6 v.)

Alakoulu  - 
ikäiset

Yläkoulu - 
ikäiset

Toisen asteen 
opiskelijat

Nuoret aikuiset 
(18-29 v.)

Työikäiset Ikääntyvä 
väestö

Mielenterveys-
taitojen 
vahvistaminen

Tunne- ja 
vuorovaikutus-
taitojen 
vahvistaminen

Vanhemmuuden 
ja perheen tuki

Muu 
ehkäisevä  
päihdetyö

Työyhteisöjen 
kehittäminen

Kiusaamisen 
ja häirinnän 
vastainen työ

Syrjäytymisen 
vastainen työ

Hyvän mielen kunta 
-työkalupakki

Ikäryhmät

Ilmiöt
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Hoivaa ja leiki KAMU Kaveri mielessä

Nuoren mielen ensiapu®

Hyvän mielen taitomerkki Mielenterveyden ensiapu® 1

Hyvän mielen koulu Mielenterveyden ensiapu® 1 

Friends

Lions Quest

Askeleittain - Pienin askelin  

Vavu 

Pidä kiinni® 

Toimiva lapsi & perhe®

Ihmeelliset vuodet

Voimaperheet

Pakka-toimintamalli

Nuuska-agentti Ensihuoli

Nikotiiniton nuorisotyö

Nikotiiniton amis

Ryhmäilmiö Pilke-toiminta

Ehkäisevän päihdetyön osaaja

Time out! Aikalisä! Liikkuva mieli

Icehearts

Hyvä Päivä

Ankkuri Ystäväpiiri

KiVa -koulu

Tukioppilastoiminta

 Yhteispeli

Huugo

Hyvän mielen työpaikka

Mielenterveyden tuen työkalupakki 

Mieli työssä®

Päihteet puheeksi selkokielellä 

https://kasvuntuki.fi/menetelmat/hoivaa-ja-leiki/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/kamu-kaveri-mielessa-ohjaajakoulutus/?msclkid=ce767ff3c48311ecbed55ad4b63cfa16
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/hyvan-mielen-taitomerkki-peruskouluun/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-1/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-2-koulutus/
https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/friends/
https://www.lions.fi/lions-quest/
https://kasvuntuki.fi/menetelmat/askeleittain/
https://kasvuntuki.fi/menetelmat/vavu/
https://kasvuntuki.fi/menetelmat/pidakiinni/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/perheet/toimiva-lapsi-ja-perhe-tyo/
https://kasvuntuki.fi/menetelmat/iv-ryhma/
https://kasvuntuki.fi/menetelmat/voimaperheet/
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/paihde-ja-pelikasvatus-ylakoulussa/nuuska-agenttimalli/
https://fressisedu.fi/nuorisotyo/nikotiiniton-nuorisotyo-koulutus/
https://fressisedu.fi/oppilaitokset/nikotiinitonamis/
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/ammattilaisten-koulutukset/nuorisoalan-ammattilaisille/ryhmailmio-koulutus-nuorisoalan-ammattilaisille/
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/ammattilaisten-koulutukset/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja/
https://rikoksentorjunta.fi/time-out-aikalisa-
https://mieli.fi/mieli-ry/hankkeet/liikkuva-mieli-ikaantyessa-hanke-kannustaa-ikaihmisia-liikkeelle/
https://www.icehearts.fi/
https://hyvapva.fi/
https://vtkl.fi/toiminta/ystavapiiri
https://www.kivakoulu.fi/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/yhteispeli
https://www.huugo.fi/mika-huugo/
https://hyvanmielentyopaikka.fi/
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut
https://ehyt.fi/ehyt-ry/toiminta-ja-hankkeet/opiskelijoille-tyoikaisille-ja-ikaantyneille/selvis-ehkaisevaa-paihdetyota-kehitysvammaisille-nuorille-aikuisille/

