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Lukuihin Johdanto tai Mielenterveys — olennainen tekijà yksilôiden 

Lâhtôkohtamaan ttelyjà ja -jâsennyksià on syytà analysoida esitettyà tarkemmin, koska. 

* ihmisen pahaa oloa ei 1 aina voi kâsitellà terveys--sairaus ulottuvuudella 

* vaikka aivojen tutkiminen etenisi kuinka pitkâile tahansa, niin erityisalue, merkitysten 

tut kirnus, on ihmisen auttamisorganisaatioissa fa niiden strategisissa tavoitteissa 
nykydc’injd&nyt vaille tarpeellista huomiota. sekà 

* medikalisaatioprobleemat ovat tulleet yhâ yleisemmiksi ja vaikeammiksi. 

Seuraavalle jasennyskuviolle on teoreettista ja empiiristà perustaa. Sus se pitAisi nâkyâ 
strategisten tavoitteidenkin perastassa. 
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Kuviolla esitetA2n kolme p 1) psyykkinen pahoinvointi, 2) psyykkinen hâiriô ja 3) poikkeava 
kâyttàytyminen. NàiIlA on p jolloin syntyy seitsem aluetta. Esimerkiksi alueeseen seitsemân 
kuuluu vaikkapa vainoharhaisuus ja pakkoneuroottiset oireet. Niissâh kokijalla on paha olo, 
kâyttâytyminen on poikkeavaa ja han-i intymistâ on tapahtunut. Psyykkisen sairauden ja 



terveyden maan ttely on sitten orna lukunsa, jossa on a) arvostuksista ja arvoista riippumaton 
b) arvostuksiin ja arvoihin 1iittyv e) sosiaalinen sairauden rnaari tte 

Lukuun EU:n mie tarve 

EU-tasoisen mielenterveysstrategian vahvistamisen vâIttàm edellytys on seuraava: 

Tietojenvaihdon puitteissa on jo alkuvaiheessa oltava Iahtôkohtajàsennys, jossa otetaan 
huomioon strategian lisâksi toteuttaj at j a kohteet.. flhlôin seuraava ehdotus on ilirkeà: 

ANALYSIS 0F PRE-EMPTWE AND PREVENTWE MENTAL HEALTH WORK 

STRATE G I ES 

Supporting voluntary work etc. 

TARGET: 

life span of individual 

TARGET: 

some part of life span 

Lukuan, Mielenterveyden edisUiminen ja psyykkisen pahoinvoinnin ennaltaehkAisy 

Mielenterveyteen vaikuttavien tekijôiden kâsitte1yss lâhtôkohtamaari ttely on târkeà ja 
esitetty WHO:n maArite1m kuvaa hyvin tietynlaisia mielenterveyden kulmakivià (toiminta 
yhteisôn jâsenenâ, toiminta elâmân normaalistressissâ, tyôskentely tuottavasti ja 
tuloksellisesti seka omien kykyjen ymm joihin vaikuttavat tekijât sitten kohdistuvat. Esitetty 
vailcuttavien tekijôiden jâsennys ja siihen liittyva lute yksi kuitenkin soveltuu kaywntôihin 
huonosti. Esimerkiksi jos vaikuttavaksi tekijasi maari teIlii sukupuoli, niin eih syynpoisto 
operaatioksi kelpaa sukupuolen poisto, vaan jokin sukupolveen liittyvà ilmiô. Myôs on 
paljonkin esimerkkejL joissa psyykkinen hairi aiheuttaa psyykkisià hain itâ. N kàytânnôissà 
tarvittavat syysuhdepàAtelmàt vaikeutuvat huomattavasti. 

Vaikuttavien tekijôiden toimivaksi jàsennykseksi ehdotan seuraavaa verrattain tutkittua ja 
koeteltua 7x4 

Prerequisitive frmnctions 

Actual ftjnctions 

Individual level Group and commuriity level 
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CORNERSTONIES 0F MENTAL IIEALTH 

EFFECTORS 

1. Lonelinesses 

2. Models 

3. Stresses 

4. Punisbments 

5. Losses 

6. Avoidances 

7. Changes 

A B C D 

Humait relations Rational functions 

Bodily functions 

/ physical exercise 

& movement 
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In the field main classes of effectors on horizontal unes meet the cornerstones of mental 
health on vertical columns. This fonns a theoretical mode! for understanding the cause-effect 
rationale and a structure for preventive mental health work. More particularised description is 
for example 

— in book Juhani Heiska: Ennakoiva rnielenterveystyô. Helsinki: Yliopistopaino or in 
internetaddress: w\v\v.4uhaniheiska.00In L ¼ 

Lukuun, Psyykkisen pahoinvoinnin ennaltaehkAisy 

Kyseinen kenttà se!keytuiâ myôs seuraavaa vibre kiijan problematiikkaa: 

-. Esimerkiksi esitetyistà operaatioista elâmântaitojen opettaminen (tiettyjen mallien 
antaminen) tai vaikka koulukiusaamisen v (opiskelustrcssin lieventaminen) kyll edistaa 
psyykkistà hyvinvointia, estàà psyykkisiâ hâiriôità ja poikkeavaa kayttaytymistA, mutta on 
turhaa ja mahdotontakin nimetâ sadoista psykiatrisista diagnooseista ne, joita kyseiset 
operaatiot ennalta ehkâisevât. 

- Riskiryhmiin vaikuttaniinen on monellakin tavalla heikompi menettelytapa kuin 
riskitekijôihin vaikuttaniinen. Tâsta on empiiristâ nàyttôà. 

- Mielenterveystyôssh tunnettu ihniô nime!tà hyva vilio!linen kuten alkoho!in liikakâyttô tai 
huumeet aiheuttaa tietynlaisia tulosharhoja. Esimerkiksi niinsanottujen sivistyneesti 
ryypØAjien alkoholihaitat ovat absoluuttisesti ottaen yhteiskunnalle kalliimpia kuin 
niinsanottujen 

W ongelmajuojien. Ongelmajuojatjoutuvat kuitenkin helpommin esimerkiksi lôôppeihin. 
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Functions pertaining to view oflife 

 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


