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Suomen Mielenterveysseura

• Maailman vanhin mielenterveysalan

kansalaisjärjestö, perustettu 1897 

• Keskustoimisto Länsi-Pasilassa

• Noin 100 työntekijää 

• Jäsenet: 54 paikallista 

mielenterveysseuraa (n.100 työntekijää)

ja 30 yhteisöjäsentä

• Kriisikeskusverkostossa 22 kriisikeskusta

• Vapaaehtoisia toiminnassa noin 3300
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Mielenterveysalan neljä
keskusjärjestöä Suomessa

Suomen Mielenterveysseura

- Mielenterveyden edistäminen, ehkäisevä työ, kriisiauttaminen

Mielenterveyden Keskusliitto

- Mielenterveyskuntoutujien aseman parantaminen ja tukeminen

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami

- Mielenterveysomaisten aseman parantaminen ja tukeminen

Psykosociala Förbundet

- Ruotsinkielisten mielenterveysyhdistysten keskusjärjestö
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Mielenterveys on 
osa terveyttä ja 
hyvinvointia

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään 
omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä 
työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. (WHO 2013) 



Mielenterveyden kaksi ulottuvuutta

Mielenterveyden 
häiriö ja paljon 

psyykkistä 
hyvinvointia

Ei 
mielenterveyden 
häiriötä ja paljon 

psyykkistä 
hyvinvointia

Mielenterveyden 
häiriö ja vähän 

psyykkistä 
hyvinvointia

Ei 
mielenterveyden 
häiriötä ja vähän 

psyykkistä 
hyvinvointia

Paljon psyykkistä hyvinvointia

Mielen-
terveyden
häiriö

Ei mielen-
terveyden 
häiriötä

Vähän psyykkistä hyvinvointia



Mikä mättää –
aikamme haasteita
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Suomi on maailman…
• ”…vakain valtio.”

• ”…vapain maa, Norjan ja Ruotsin ohella.”

• ”…turvallisin maa.”

• ”…inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa.”

• ”…toiseksi paras paikka olla tyttö.”

• ”…kolmanneksi paras matkakohde.”

Suomessa…
• ”...on maailman paras hallinto.”

• ”…on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.”

• ”...on maailman riippumattomin oikeuslaitos.”

• ”…kuluttajien luottamus talouteen on Euroopan vahvinta.”

Lähde: Tilastokeskuksen Suomi maailman kärjessä -kooste eri vertailuista. 
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STM. Menetetyn työpanoksen kustannus, 2014



Kansalaiset ja henkinen 
kuormittuminen 
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59 %

41 %

Enemmistö opiskelijoista kokee 
hyvinvointia heikentävää 

kuormitusta

Viimeisen vuoden aikana itse koetut tai 

lähipiirissä havaitut asiat

mielenterveysseura.fi

16%

38%

41%

0% 20% 40% 60%

Päihteiden
liikakäyttö

Masennus tai
ahdistus

Uupumus

Lähde: Kansalaiset ja henkinen kuormittuminen -gallup 
(Kantar TNS Oy / Suomen Mielenterveysseura 2016)



mielenterveysseura.fi

pelkäisi muiden 
suhtautumista itseensä, 

jos ottaisi huolet puheeksi 
tai hakisi apua

kokee mielenterveydestä 
puhumisen tai avun 

hakemisen häpeälliseksi

ei tiedä riittävästi 
mielenterveyteen 
liittyvistä asioista

30 % 22 % 19 %

Lähde: Kansalaiset ja henkinen kuormittuminen -gallup 
(Kantar TNS Oy / Suomen Mielenterveysseura 2016)
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• Mielenterveysongelmien määrä ei ole lisääntynyt viime vuosina, mutta 

niiden merkitys on kasvanut

• Työntekijä entistä haavoittuvampi mielenterveyden häiriöille 

• Työ on hyväksi mielenterveydelle, mutta se voi olla myös ongelma

Mielenterveys aikamme haasteena
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JOKA VIIDES NUORI 

KÄRSII MIELENTERVEYDEN 

ONGELMISTA. (STM, THL 2015)

70% SALAA ONGELMANSA 

HÄPEÄN TAKIA (Mielenterveysseura 2015)

NUORET EIVÄT TIEDÄ, 

MISTÄ APUA SAISI, 

EIVÄTKÄ PÄÄSE AUTTAJALLE
(Kouluterveyskysely 2014)



Mistä apua?
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Sekasin-chat
2017
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Kevät 2016:
TV-sarja
SOME-kampanja
Chat-palvelu

20 suomalaista sosiaalisen 
median vaikuttajaa julkaisi 
mielenterveysaiheista sisältöä
omissa kanavissaan 

8 Youtube-tähteä, 
yhteensä 411 000 
katselua

5 tunnettua 
bloggaajaa, 

kymmeniä
tuhansia 

lukukertoja

7 suosittua Instagram-
ja Snapchat tähteä, 
tileillä yhteensä 155 500 
seuraajaa

Kampanjasta 

pysyväksi 

palveluksi 1/17!



Tavoitteet jo kamppanjassa
ja edelleen:

Dialogin avaaminen

“On ok jos ei oo ok”

Asian arkipäiväistäminen

“Se on yleisempää kuin luulet”

Ratkaisun antaminen

“Et ole yksin, voit saada apua” 
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TAVOITE
Chat palvelu jokaiselle nuorelle, 

jolla on huolia mielenpäällä. 
Valtakunnallinen, laajasti auki oleva, helposti lähestyttävä. 

10 000 käytyä keskustelua. 
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TULOS
Sekasin chat on auki ollut auki 19.1.2017 
alkaen vuoden jokaisena päivänä!  

Sen aukioloajat ovat valtakunnallisesti 
harvinaisen laajat  
(ma-pe 7-24, la-su 15-24)

Ilmaisuus, anonyymiys ja 
mobiilikäyttöisyys tekevät käytöstä
helppoa

Keskusteluja on käyty 11 898. 



Suurin osa chatin käyttäjistä 
koululaisia ja opiskelijoita

Vastaajien määrä: 5862

38%

15%

11%

10%

11%

9%

2%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Koululainen

Lukiolainen

Ammattikoululainen (II asteen opiskelija)

Yliopisto / Amk-opiskelija

Työssä

Työtön

Kuntoutustuella

Muu, mikä



Kuka otti yhteyttä 
Sekasin-chattiin?

Asiakkaista lähes puolet 15-19 -vuotiaita 

Vastaajien määrä: 11431

16%

49%

33%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alle 10

10-14

15-19

20-29

Yli 29
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Tytöt valtaisa enemmistö 
yhteydenottajista

80 % 15%
3% asiakkaista ilmoitti sukupuolekseen muu.
2% ei halunnut kertoa sukupuoltaan.



28.2.2018 mielenterveysseura.fi27

Sekasin-chatin
keskusteluista

47%:ssa nuori koki 

ahdistuneisuutta.

27%:ssa keskusteltiin 

ihmissuhdeongelmista.

Joka viidennessä 
keskustelussa nuori oli 

itsetuhoinen. 

18%:ssa yhteydenoton 

syynä oli masentuneisuus.



Yhteydenoton syissä näkyy paha olo
Yhteydenoton syy (max 3 syytä / keskustelu)

Keskustelujen määrä: 11891, syiden yhteenlaskettu lukumäärä: 22034

Prosenttiosuudet ovat keskustelujen määristä, ei yhteenlaskettujen syiden määrästä

47%

6%

27%

20%

5%

6%

18%

13%

4%

7%

5%

9%

14%

1%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ahdistus

Fyysiset ongelmat / sairaudet

Ihmissuhdeongelmat

Itsetuhoisuus

Kiusaaminen

Kriisi / äkillinen järkyttävä tapahtuma

Masennus

Ongelmat koulunkäynnissä / opiskeluissa /…

Päihteet / riippuvuudet

Seksuaalisuus

Väkivalta

Yksinäisyys

Muu, mikä (Käytä vain mikäli on aivan…

Keskustelua ei syntynyt (HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ…

Syömishäiriöt / syömiseen liittyvät vaikeudet



Päivystäjät arvioivat nuorten
tulevan kohdatuiksi

Vastaajien määrä: 11714

3,0

2,5

2,7

2,3

2,5

0 1 2 3 4

Nuori koki tuleensa kuulluksi ja kohdatuksi

Nuoren mieliala parani

Nuori sai tietoa

Nuori sai ohjausta palveluihin

Nuori rohkaistui toimimaan
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Jos sinulla ei olisi ollut mahdollisuutta 
käyttää Sekasin-chattia, olisitko…

(%)
Vastaajien määrä 332, valittujen vastausten määrä 631

30

81

15

26

8

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Etsinyt keskusteluapua muualta netistä

Jäänyt yksin pahan olosi kanssa

Varannut ajan ammattilaiselta (esim psykologi, kuraattori jne)

Ottanut asian puheeksi ystävien tai kavereiden kanssa

Ottanut asian puheeksi vanhempien tai sukulaisten kanssa

Turvautunut alkoholiin, huumeisiin tai lääkkeisiin



Keskustelun perusteella tehtiin

19 lastensuojeluilmoitusta

5 rikosilmoitusta ja

otettiin yhteyttä 

hätäkeskukseen 37 kertaa.  
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”Kiitos oikeasti todella paljon kun kuuntelit 
mua. Tuntuu todella hyvältä ku ensimmäistä 
kertaa joku kuuntelee ja välittää aidosti. Mua

vaan itkettää koko ajan enemmän ja 
enemmän ku oot niin aidosti välittävä. Ennen 

oon vaan itkeny just ku on niin paha olls ja 
ahistaa mutta nyt on erilaista <3” 
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”En tie mikä sus piristää mua
mut osaat kyl sen” 

”Kiitos, todella paljon
kun kuuntelit mua. 
Susta oli apua tähän 
hetkeen, mutta totta 
mää tarvin oikeesti
sitä pitempi kestoista 
apua kasvokkain.” 

"Kiitos sulle
tuhannesti, sun

ansiosta mä ehkä 
nukun ens yönä 

levollisesti. Helpotti 
mun sellasta

hetkellistä ahdistusta 
oikeesti tosi paljon, 
ja sitähä mä täältä 
lähin hakemaanki" 



Avoinna arkisin klo 9-07, 

viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15-07



VUONNA 2017

KRIISIPUHELIMEEN

SOITETTIIN

172 344 KERTAA.

SOITTOIHIN

PYSTYTTIIN

VASTAAMAAN

52 702 KERTAA.
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Valtakunnallinen 
Kriisikeskusverkosto

• Helsinki SOS-Kriisikeskus 

• Hyvinkään Kriisikeskus

• Jyväskylän Kriisikeskus Mobile

• Joensuun Kriisikeskus

• Kainuun Kriisikeskus 

• Kemin Kriisikeskus Turvapoiju

• Kouvolan Vuoroveto Kriisikeskus

• Kuopion Kriisikeskus

• Lahden Kriisikeskus

• Lappeenranta Saimaan 

Kriisikeskus

• Mikkelin Kriisikeskus

• Oulun Kriisikeskus

• Rauman Kriisikeskus Ankurpaikk

• Rovaniemen Kriisikeskus

• Salon Kriisikeskus Etappi

• Savonlinnan Kriisikeskus

• Seinäjoki Mobile Kriisikeskus

• Tampereen Kriisikeskus Osviitta

• Turun Kriisikeskus

• Sastamala ja Huittinen Tukitalot

• Vaasa Pohjanmaan Kriisikeskus

• Vihdin Kriisikeskus
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Kriisikeskuksesta tukea ja apua

PUHELIMITSE – Kriisipuhelimessa luottamuksellista keskusteluapua. Keskustelut nimettömänä. 

Päivystäjinä kriisityöntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset.

KASVOKKAIN – Kriisivastaanotolla voi keskustella kriisityöntekijän tai koulutetun vapaaehtoisen 

kanssa. Lähetettä ei tarvita. Tuki on maksutonta.

RYHMISSÄ – Vertaistukiryhmissä samankaltaisia vaikeuksia tai menetyksiä kohdanneet saavat 

tukea ohjaajilta ja toisilta. Ryhmiin on jatkuva haku ja hakea voi ilman lähetettä.

VERKOSSA on tarjolla harjoituksia, ohjelmia sekä Sekasin chat-nuorille, Toivo, Selma, Oiva (oma-

apu ohjelmat, ja hyvinvointiohjelma) sekä Tukinet.

Mielenterveysseura koordinoi viiden järjestön ja kirkon (Riku.fi) Rikosuhripäivystystä, joka tarjoaa 

tukea rikoksen uhreille ja omaisille.
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MIELENTERVEYDEN 
EDISTÄMINEN 

OPPILAITOKSISSA



Mielenterveyden suojatekijät

• Vähentävät riskeille 
altistumista

• Vähentävät riskin 
vaikutusta

• Auttavat selviytymään 
vaikeuksien tullen

• Suojatekijät ovat sisäisiä tai 
ulkoisia

• Suojatekijöitä voidaan 
lisätä ja vahvistaa
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Mielenterveyden riskitekijät

• Ovat olemassa ennen 

mielenterveyden ongelmaa 

• Ovat lyhyt- tai pitkäkestoisia

• Johtuvat yksilöstä itsestään, 

perheestä, yhteisöstä, 

elinympäristöstä tai  

yhteiskunnasta

• Vain osa riskeistä toteutuu
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Nuoruuteen liittyviä suoja- ja 
riskitekijöitä
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42 |

RYHMÄpohdintaa….

Miettikää ja kirjatkaa:

Ryhmä 1: Oppilaitoksenne nuorille tarjoamia 

suojatekijöitä.

Ryhmä 2: Oppilaitokseen liittyviä mahdollisia 

riskitekijöitä nuoren mielenterveydelle. 
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Mielenterveys voimana –hyvän 
mielen työvälineitä
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Mielenterveys voimaksi 
-käsikirja nuorisotyöhön

Myös ruotsin –ja 
englanninkielisenä 

Psykisk hälsa som livskraft ja 
Mental Health Power

Mielenterveys voimaksi 
-koulutuksia 
nuorisotyöntekijöille

1-päiväisiä 
2-päiväisiä
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Voimavarojen talo

Julisteena

Keskustelun apu tilanteisiin, joissa 
halutaan tietää, mitä toiselle 
kuuluu tai tulla paremmin tutuiksi.

Auttaa juttelemaan asioista, jotka 
vaikuttavat meidän kaikkien 
mielenterveyteen.

Parityöskentely

Astukaa sisään voimavarojen 
taloon ja käykää keskustelu 1-9 –
kysymysten avulla. ”Haastatelkaa” 
toisianne. 



MIELENTERVEYSTAITOJA 
VOI OPPIA LÄPI ELÄMÄN

Kuva: Robert Collins



28.2.2018 mielenterveysseura.fi52



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
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Kolme projektia  

1.Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön  

2.Terveellisten talojen Suomi  

3.Pysyvät rakenteet ja toimintatavat 

ministeriöiden väliseen yhteistyöhön 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

ja eriarvoisuuden vähentämiseksi  

  

 Budjetti 8 miljoonaa €  

 Hyvien käytäntöjen levittämis- ja 

juurruttamishankkeisiin 7,2 miljoonaa €  

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä 

vähennetään eriarvoisuutta:  



Tavoitteena on 
vahvistaa 
eri alojen 

ammattilaisten ja 
väestön

mielenterveys-
osaamista
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RESURSSIT JA KUMPPANIT

846 000 € STM:ltä 

vuosille 2017 - 2018

Kaksi

suunnittelijaa

Projekti-

Päällikkö

Assistentti 

32 %

Ohjausryhmä
(8)

MTEA-ohjaajat
(621)

Yhteistyökumppanit

(49)

SHP

14

Paikalliset

mielenterveys-

seurat (22)

Muut (13)



3 erilaista koulutusta

mielenterveysseura.fi

Mielenterveyden ensiapu 1 – Mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveyden ensiapu 2 – Haavoittuva mieli

Nuoren mielen  ensiapu – Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten 
kohtaamiseen

Mielenterveyden voimavaralähtöiseen edistämiseen: tietoisuuden lisääminen mielenterveyden 
positiivista vaikutuksista sekä mielenterveystaitojen opettelu ja harjoittelu.

Valmiuksia tavallisimpien mielenterveyden häiriöiden oireiden tunnistamiseen, 
mielenterveyteen liittyvien kysymysten puheeksi ottoon, varhaiseen puuttumiseen ja 
mielenterveyden ensiavun askeleiden soveltamiseen.

Tietoa lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavista arjen haasteista ja ilmiöistä sekä  valmiuksia tunnistaa 
hälytysmerkkejä, ottaa lasten ja nuorten mielenterveys puheeksi ja ehkäistä mielenterveysongelmia. 

Kaikki 
koulutukset 

sisältävät 
itsemurhien 

ehkäisy -osion.



Mielenterveyden ensiapu -ohjaajan polku

MTEA perus-
koulutus

(1,2 tai NMEA)

14 h

tai 
NMEA 7 h + 

verkko-osuus

MTEA

Ohjaaja-
koulutus

21 h

Pilotti-
koulutuksen 

toteuttaminen

14 h

OHJAAJAN 
PÄTEVYYS

Ohjaajatodistus ja 
sopimus (voimassa 3 

v.)

2016 mielenterveysseura.fi

KRITEERIT ja OHJAUSTAITOJEN 
ARVIOINTI ARVIOINTI

JATKUVA KEHITTYMINEN ja
ARVIOINTI

Esimerkki MTEA1-ohjaajan polusta



28.2.2018 mielenterveysseura.fi59

Osallistujaprofiilit

IKÄJAKAUMA:

Alle 18-v. 0,5 %

18 – 29 30,5 %

30 – 62 59 %

63 – 79 8,7 %

Yli 80-vuotiaat 0,4 %

Osallistujien jakaantuminen eri MTEA-
koulutuksiin:

56 % MTEA1
33 % MTEA2
11 % NMEA Eri alojen 

ammattilaiset 42 
%

Väestön
edustajat 

58 %

Naiset 86 %

Miehet 14 %



ERI ALOJEN Ammattilaiset ja 
HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVAT

Ammattilaiset (42 %):
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sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä ( sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia 
sosiaalityöntekijöitä ja perhetyöntekijöitä)
Kasvatus- ja opetusalan toimijoita (opettajia, erityisopettajia, psykologeja, kuraattoreita, nuoriso-
työntekijöitä) 
Kuntien ja kaupunkien henkilöstöä
Järjestötyöntekijöitä

Haavoittuvassa asemassa olevia ja heidän kanssaan toimivia esimerkiksi:
maahanmuuttajia, opiskelijoita, työttömiä, pitkäaikaissairaita, ikäihmisiä (eläkeläiset), 
omaishoitajia jne.

Väestöä (58 %):



Ihminen keskiössä 
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TE-
keskukset Perus-

terveyden-
huolto

Sosiaali-
toimi

Lähipiiri

Yhdys/asiakasrajapinta

Esimiestaso

Päättäjät ja 
mahdollistavat 
rakenteet

ELY

Kela

YHDYSPINNAT kuten:
• Sote-palveluissa työskentelevät
• Järjestötyöntekijät ja vapaaehtoiset
• Lähipiiri
• Muiden organisaatioiden asiakastyötä 

tekevät

Kunta-
päättäjä

Päihde-
palvelut

Rahoittaja

MEDIA

Rahoituslaitos, 
ulosotto-

virasto jne.

Urheiluseura 
tai muu 

harrastuspiiri

Järjestö tai 
yhdistys, srk

Oppi-
laitokset

Maakunta

MINIS-
TERIÖT



"Ensimmäistä kertaa oivalsin, että 
mielenterveys tarkoittaa terveyttä."

Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 -koulutukset sekä Nuoren mielen 

ensiapukoulutus tarjoavat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen 

vahvistamisesta sekä valmiuksia auttaa ja tukea vaikeassa elämäntilanteissa 

olevia.
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Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä

1. Pidä huolta itsestäsi, nauti elämästä

2. Innostu uudesta

3. Pidä yhteyttä

4. Tunnista tunteet

5. Pyydä tarvittaessa apua

Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä, 
Suomen Mielenterveysseura, mielenterveysseura.fi



Lupaus itselle:

Miten vahvistan omaa 
mielenterveyttäni tällä viikolla? 

Kuva: Robert Collins



Toivoa, iloa, voimaa
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