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Resilienssi on tarpeellinen ominaisuus
Resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä ja joustavuutta.
Se auttaa joustamaan, selviytymään ja palautumaan 
haasteista ja vaikeista tilanteista, sekä tukee uudelleen 
orientoitumista muutoksissa, pärjäämään.

Resilienssi on osa terveyttä ja mielenterveyttä. 
Mitä suurempi resilienssi, sitä parempi on koettu terveys.

Resilienssi on sitkeyttä, myönteisyyttä, tulevaisuudenuskoa 
ja kykyä hoksata omia vaikutusmahdollisuuksia myös 
vastoinkäymisissä ja haastavissa tilanteissa.

Lähde: Mieli Suomen mielenterveys ry13



Resilienssi yhteisötasolla, esim. työpaikka

 Ei ole vain yksilön ominaisuus
 Esim. työyhteisön resilienssiin vaikuttaa jokaisen yksilön resilienssi, 

mutta silti yhteisön pärjäävyys ei ole kiinni vain yksilöistä
 Yhteisön resilienssi rakentuu yhteisön toimintatavoista ja – kulttuurista, 

johtamisesta ja esimerkiksi oppimiskyvystä, kyvystä oppia koetuista 
kriiseistä ja ennakoida tulevaa

 Yritysmaailmassa resilienssi liitetään usein yrityksen menestykseen 
markkinoilla- kykyyn ennakoida, innovoida ja muokata liiketoimintaa 
vastaamaan muuttunutta kysyntää, selviytyä taloudellisesti vaikeassa 
tilanteessa

 Liiketoiminnan resilenssi nojaa monella tavoin myös työyhteisön 
resilenssiin, työyhteisön kykyyn kohdata muutoksia

Lähde: Mieli ry



Resilienssi koko yhteiskunnan tasolla
 Resilenssi nousee selkeimmin esiin koko yhteiskunnan tasolla 

kriiseissä
 Koronakriisi on tästä hyvä esimerkki. Suomi on pärjännyt 

kansainvälisesti verrattuna hyvin. Meillä on ollut paljon resilienssiä
tukevia tekijöitä : osaamista, luottamusta, sosiaalista pääomaa, 
hyvinvointia ja terveyttä, yhteiskunnallista vakautta ja taloudellista 
turvallisuutta.

 Yhteiskunnallinen resiliessi vaikuttaa yhteiskunnan kykyyn vastata 
hyvin monenlaisiin muutoksiin- menestyä kansainvälisillä markkinoilla, 
hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia, rakentaa terveyttä ja 
hyvinvointia

 Usein resilienssiä ajatellaan nimenomaan suhteessa 
turvallisuuspolitiikkaan ja sisäiseen turvallisuuteen

Lähde: Mieli ry15



Mielenterveyden työkalupakki



Mielinauha
Mielinauha on MIELI ry:n valtakunnallinen kampanja, 
jonka tuotoilla tuetaan kotimaista mielenterveystyötä ja 
kriisityötä. 
Kampanjassa kannustetaan ihmisiä puhumaan 
mielenterveydestä ja mielen ongelmista ja siten 
vähennetään ongelmiin liittyvää leimautumista.
Mielinauha-kampanja käynnistyy 1.4. ja jatkuu kesäkuun 
loppuun saakka. Vuonna 2022 kampanjan tunnus on 
”Toivo elää”, jolla halutaan sanoa, että vaikeimmistakin 
elämäntilanteista voi selviytyä. 

Vuosittain toistuva Mielinauha-kampanja muistuttaa 
kaikkien oikeudesta hyvään mielenterveyteen ja kerää 
varoja MIELI ry:n tekemään mielenterveystyöhön ja 
kriisiauttamiseen, myös Ukrainan pakolaisten ja heitä 
tukevien vapaaehtoisten auttamiseen.

https://mieli.fi/
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