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Tarvitsemme kipeästi Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -
kehitysohjelmaa – miksi?
Suomen sairaimmat ihmiset asuvat meillä – Pohjois-Savossa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksin 
tilastot ovat pohjoissavolaisittain synkkää luettavaa.
Erityisesti mielenterveysongelmissa ja päihteiden käytössä ero 
muun maan ja meidän välillämme on hälyttävä.
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Sairas Pohjois-Savo numeroin: 
• Mielenterveysindeksimme 150,6 on selvästi maan korkein. Valtakunnallinen 

keskiarvo on 100. 
• Kuopion mielenterveysindeksi 160 on suurten kaupunkien korkein. Vertaus: 

Jyväskylän indeksi on 122,8.
• Mielenterveyssyiden takia pohjoissavolaisista 4,4 % on 

työkyvyttömyyseläkkeellä – maan korkein luku.
• Itsemurhien vuoksi menetettyjä elinvuosia on meillä enemmän kuin missään 

muualla maassamme.
• Joka ikäryhmissä päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksoja on 

alueellamme enemmän kuin muualla keskimäärin. Nousua on –
huolestuttavasti – erityisesti 15–24-vuotiaissa.

• Huumausainerikokset ovat meillä kaikkein yleisempiä: vuosina 2016-2019 
niiden määrä kasvoi alueellamme 57 %.



THL:n mielenterveyden sairastavuusindeksi 2016
Hankekunnat ja vertailukuntia. Kuntia yhteensä 311.
Suluissa sijoitus koko maan kuntavertailussa:

Espoo 69,6  (54.)
Joroinen 84,6 (95.)
Rovaniemi 102,4 (166.)
Siilinjärvi 104,1 (171.)
Mikkeli 104,6 (175.)
Jyväskylä 122,8 (231.)
Leppävirta 123,0 (232.)
Vieremä 127 (243.)
Joensuu 129,1  (249.)
Tervo 131,7 (255.)
Keitele 132,7 (256.)
Sonkajärvi 133,3 (257.)
Iisalmi 135,5 (265.)
Lapinlahti 137,8 (267)
Varkaus 139,2 (270.)
Vesanto 149,4 (282.) Ei ole mukana hankkeessa.
Kiuruvesi 153 (289.)
Rautavaara 155,3 (291.) Ei ole mukana hankkeessa.
Kuopio 160,2 (296.)
Suonenjoki 183,9 (306.)
Pielavesi 190,9 (307.)
Rautalampi 193,6 (308.)
Kaavi 206 (310.)
Tuusniemi 222,1 (311. Maan korkein indeksiluku)

Mielenterveysindeksi (THL),
ikävakioitu v.2016

Pohjois-Savo 151 (pl Joroinen,
joka liittyi Pohjois-Savoon 
1.1.2021)
Koko maa = 100

131,7

155,3

Tieto lisätty 
karttaan
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Kuva



Kuopion kaupunki
Päätoteuttaja

Humanistinen 
ammattikorkeakoulu

Osatoteuttaja

Itä-Suomen 
yliopisto (UEF)

Osatoteuttaja

Savonia 
ammattikorkeakoulu

Osatoteuttaja

Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat (pl. Vesanto ja Rautavaara)
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri

Tiedolla johtaminen 
ja vaikuttavuus

Interventiot 
pääkohderyhmille

Osallisuus ja yhteisöllisyys 

Hankehallinnointi ja viestintä
Muutoksen tukeminen kunnissa

Mielenterveysjohtamisen ja –taitojen sekä
elintapojen koulutus
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Tekijät ja toiminta
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• työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat (ml. syrjäytyneet /mielenterveys- ja 
päihdeongelmista kärsivät tai riskiryhmään kuuluvat) 

• lähiesimiehet ja johtajat
• kuntapäättäjät ja kuntien johtavat viranhaltijat/asiantuntijat
Kumppanuuden kautta kohderyhmiä ovat: 
• kolmas sektori, TE-palvelut sekä kuntien työllisyyspalvelut, kattojärjestöt, 

yritykset, …
Hankkeen painopiste on ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa eli 
ennaltaehkäisevässä mielessä kaikki pohjoissavolaiset!

Kohderyhmät
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Missio

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen / Mieliteko-ohjelman tarkoituksena 
on löytää keinoja pohjoissavolaisten mielen hyvinvointiin ja ennaltaehkäistä 
mielenterveysongelmien syntymistä. Kymmenvuotisen ohjelmamme 
tarkoituksena on korjata Pohjois-Savon rumia lukuja mielenterveyden 
tilastoissa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.   

Näin toimimme
● Aktivoimme ja innostamme ihmisiä elämäntapojen ja ajattelun muutokseen 
● Lisäämme asukkaiden vastuuta ja omistajuutta lähiympäristöstä
● Vähennämme mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa 
● Etsimme keinoja päihdemyönteisyyden ja päihteiden käytön vähentämiseen
● Rakennamme positiivisempaa alueellista tarinaa 
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Visio 2023
Vuonna 2023 Pohjois-Savo tunnetaan rohkeudestaan tarttua mielen 
hyvinvoinnin haasteisiin. 
Olemme onnistuneet, kun
● meillä on yhteinen näkemys 10 vuoden perspektiivistä ja tavoitteista
● meillä on kattava  tilannekuva maakunnan mielen hyvinvoinnista
● meillä on keinot toteuttaa ja mitata mielen hyvinvointia edistäviä asioita
● olemme saaneet jokaisen kunnan innostuneesti ja sitoutuneesti mukaan
● olemme tehneet matkan ja sen tulokset näkyväksi
● olemme onnistuneet, kun olemme auttaneet johtajia ja päättäjiä ottamaan mielen 

hyvinvoinnin huomioon arjen päätöksenteossa
● olemme onnistuneet vaikuttamaan yksilötason muutokseen mielen hyvinvoinnin 

paranemisessa ja aktivoimaan kansalaisia konkreettisiin tekoihin
● olemme onnistuneet, kun toimijoiden verkostolla on yhteinen suunta ja selkeät tavat 

tehdä työtä omassa roolissaan
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Visio 2030

Vuonna 2030 pohjoissavolaiset tunnetaan rohkeista teoistaan mielen 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme ratkaisseet mielen hyvinvoinnin kaavan 
ja tehneet sen todeksi. Pohjois-Savon mielenterveysindeksi on maan 
keskiarvoa alempi. 

Olemme onnistuneet, kun
● meillä on rohkeutta kohdata, pyytää apua ja auttaa
● toimimme tiedolla yhdessä
● mielen hyvinvointi on jokaisen asia ja huolehdimme siitä yksin ja yhdessä
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Päätavoitteet
1. Ymmärrys – Tavoitteena on saada hankekunnissa toimivien ammattilaisten 
näkemyksiä ja kokemuksia mielenterveyden ja –hyvinvoinnin nykytilanteesta 
sekä kehittämistarpeista ja -suunnitelmista.  Lisäksi tavoitteena on saada 
ymmärrystä kohderyhmän elämäntavoista.
2. Tieto ja taito – Tavoitteena on toteuttaa hankitun ymmärryksen perusteella 
hankekunnissa osallistavia toimenpiteitä elin- ja elämäntapojen parantamiseksi. 
Lisäksi tavoitteena on vahvistaa mielenterveysjohtamisen osaamista ja yksilön 
vaikutusmahdollisuuksia.  
3. Viestintä – Tavoitteena on mielen hyvinvointiin kytkeytyvän tiedon 
levittäminen, yhteisöjen ja yksilöiden aktivointi tekoihin mielen puolesta ja 
yhteisen matkan näkyväksi tekeminen. Lisäksi tavoitteena on myönteisyyden 
kierteen synnyttäminen ja aiheeseen liittyvän häpeän poistaminen. 



Positio
Olemme sateenvarjotoimija, joka tuo yhteen Pohjois-Savon 
mielenhyvinvoinnin toimijat sektori- ja kuntarajat ylittäen. Olemme 
näkyväksi tekijä ja tunnevaikuttaja, joka synnyttää laaja-alaista 
keskustelua ja arkipäiväistää mielenterveyden. 

Asemoituminen toimintaympäristöön



Ajattelun ja toiminnan muutos
> kansalaisten teot

> elämäntapojen muutos

Tutkimus Menetelmät

Interventiot

Koko Pohjois-Savon väestö
> päättäjät, vaikuttajat

Ammattilaiset

Ammattilaiset,
Toimintalinjan kohderyhmä,
Yrittäjät/yrityssektori

Viestintä
- Mieliteko-media
- Tapahtumat
- Kampanjat > pelillistäminen

Esiselvitys + lähtötilanne         > analyysi > työkalut

Tilanne- ja ihannekuva, prioriteetit

Parhaat käytännöt

Ymmärrys

Konsepti

Elämäntapa: ruokavalio, uni, liikunta
Päihteiden käytön vähentäminen
Elämänhallinta
…
> rohkeat kokeilut



Esiselvitys
- Kirjallisuuskatsaus

- Parhaat menetelmät

- Lähtötilanteen 
kartoitus

- Hyte-haastattelut
- Parhaat käytännöt

- Kohderyhmä-
tutkimus (pamu)
- Ymmärrys

- segmentointi

Vaikuttavuuden 
mittaaminen

- Mikrotaso > kokemus
- Makrotaso > tilastot, 

mm. kustannus-
vaikutukset

Mielen hyvinvoinnin ekosysteemi
- Toimijoiden tunnistaminen

- Nykyisten verkostojen vahvistaminen ja uusien luominen

Kohderyhmä 1: interventio + sova

Kohderyhmä 2: interventio + sova

Kohderyhmä 3: interventio + sova

Kohderyhmä 4: interventio + sova
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Jatko-
suunnitelma &
rahoitushaku
2023-2030

U

K

S

HMieliteko-media > matkan aito näkyväksi tekeminen ja osallistaminen
- Kansalaisten ymmärryttäminen, ajattelun ja toiminnan muuttaminen 

> Mieliteko-kampanjat
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Ohjelmassa mukana:
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Ohjelmassa mukana:
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Tekoja mielen hyvinvoinnin
puolesta.


