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1 Johdanto 

 

Nuoruus on taakse jäävän lapsuuden murehtimista ja iloitsemista kaikesta uudesta, mikä 

odottaa tulevaisuudessa. Se on merkittävä vaihe elämässä, jossa aikaisemmat tapahtu-

mat kerrataan ja käydään uudelleen läpi - toinen mahdollisuus. Nuoren reviiri laajenee 

harvoin ilman minkäänlaisia haasteita suhteessa vanhempiin, mutta raju kapinointi ei 

kuulu tavalliseen nuoruusikään. Päinvastaisista vakuutteluistaan huolimatta nuoret toi-

vovat, että aikuiset olisivat heidän rinnallaan vielä pitkään, eivätkä jättäisi heitä liian ai-

kaisin oman onnensa varaan. (Sinkkonen 2010: 50.) 

   

Kouluissa voidaan hyvin, kun ihmisen neljä perustarvetta toteutuu: hänen tulee oppia 

jotakin, hänen tulee saada olla oman toimintansa käynnistäjä, hänen tulee saada huo-

miota ja hänen tulee saada auttaa. Kun oppilas voi koulusta kotiin tullessaan sanoa: ”Mä 

onnistuin tänään, sain vaikuttaa siihen mitä tein, opettaja tykkää meidän luokasta ja olen 

saanut auttaa Villeä”. (Hellström 2017.) Kysyttäessä nuorilta keskeisimpiä syitä syrjäyty-

miseen, he usein mainitsevat ystävien puutteen (Myrskylä 2012). 

 

Opinnäytetyömme tutkimuskohteena on Friends-ohjelman (Barrett 2016) vaikutukset eri-

tyisen tuen piirissä olevien nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Friends-ohjelma 

toimii erityisesti ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevänä työvälineenä ja sitä voi-

daan hyvin käyttää yhdessä muiden mielenterveyttä tukevien ohjelmien kanssa esimer-

kiksi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja itsetunnon vahvistamiseen keskittyvien ohjelmien 

kanssa. Keräsimme palautetta Valterin yläkoulun erityisen tuen piirissä olevilta oppilailta 

sekä heidän vanhemmiltaan. Tutkimme oppilaiden ja heidän vanhempiensa kokemuksia 

Friends-ohjelman vaikuttavuudesta nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Työmme 

tavoitteena on tuoda kokemustietoa opinnäytetyömme työelämäkumppaneille Oppimis- 

ja ohjauskeskus Valterille sekä Aseman Lapsen ry:lle. 

 

Työmme aihe nousi kiinnostuksestamme tutkia nuorten sosiaalisiin ja elämänhallinnalli-

siin haasteisiin liittyviä syitä ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä. Olemme 

saaneet niistä kokemusta opintoihimme liittyneistä työharjoitteluista niin peruskoulun 

kuin toisenkin asteen opiskelijoiden parissa. Olemme saaneet huomata, että syrjäytymi-

sen riski on olennainen elämänhallintataitojen ollessa puutteellisia. Työmme tavoitteena 

on tuoda nuorten ja heidän vanhempiensa ääni kuuluviin sekä saattaa heiltä saamamme 

tieto ja palaute työelämäkumppaneidemme tietoon. Näin voimme omalta osaltamme 
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osallistua erityisen tuen piirissä olevien nuorten elämänhallintaan vaikuttavien tukitoi-

mien kehittämiseen niin laadun kuin toiminnankin osalta.  Perehtymällä oppilaiden ja hei-

dän vanhempiensa kokemustietoon tavoitteenamme on havaita ongelmia ja epäkohtia, 

joiden esiin nostaminen on välttämätöntä, kun halutaan saada aikaan muutosta. Sen 

toteutumiseksi kyseessä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden elämäntilanteet, palvelujär-

jestelmä tai jopa yhteiskunnan rakenteet. Omasta työstä saatu kokemusperäinen tieto 

on usein yhtä merkityksellistä kuin tutkimusten ja selvitysten todistama tieto. (Arki, arvot 

ja etiikka 2017: 43.)  

 

2 Friends-ohjelma 

 

Friends-ohjelman juuret ovat Australiassa. Sen on kehittänyt psykologian professori 

Paula Barrett.  Tänä päivänä Friends-ohjelma on varsin kansainvälinen ja sen sisältöä 

on sovellettu eri kulttuureihin sopivaksi. Friends-ohjelma perustuu ahdistuneisuuden eh-

käisystä ja hoidoista tehtyihin kattaviin tutkimuksiin, arviointeihin ja käytännön kokemuk-

siin. Sen tarkoitus on vahvistaa lasten tunne-elämän tasapainoa sekä kykyä ratkaista 

mahdollisia ongelmatilanteita. Ohjelmasta on käytössä erilaiset versiot eri-ikäisille lap-

sille: Fun Friends -ohjelma 4–8-vuotiaille, Lasten Friends -ohjelma 9–12-vuotiaille ja 

Nuorten Friends -ohjelma 13–16-vuotiaille (Aseman Lapset n.d.). Lähtökohtaisesti 

Friends-ohjelmaa toteutetaan ryhmissä, mikä mahdollistaa vertais- ja kokemuksellisen 

oppimisen rennossa ja sallivassa ilmapiirissä. Ohjelman tarkoituksena on rohkaista osal-

listujia oppimaan omista kokemuksistaan sekä se kannustaa aktiivisuuteen ja ottamaan 

osaa oppimiseen. Ohjelmakokonaisuus sisältää kymmenen oppituntia sekä kaksi ker-

taustuntia. Lisäksi se on sovellettavissa moniin eri tilanteisiin niin koulussa kuin vapaa-

ajallakin. Tunneilla tehdään esimerkiksi ryhmätöitä, toiminnallisia harjoitteita sekä kes-

kustellaan runsaasti. Tarvittaessa ohjelmaa voidaan muokata myös yksilötyöskentelyyn 

sopivaksi. Mikäli Friends-ohjelmaa pidetään koulussa, toivottavaa on, että ohjelma suo-

ritetaan kokonaisuutena loppuun yhden lukukauden aikana. (Barrett 2016: 10–19.) 

 

Friends-ohjelmassa emotionaalisia häiriöitä ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä 

pyritään ehkäisemään opettamalla nuorille keinoja kohdata uusia ja vaikeita tilanteita 

sekä tunteiden käsittelyä. Friends-ohjelman taustalla oleva teoreettinen malli kohdistuu 

niihin kognitiivisiin, fysiologisiin ja oppimisen prosesseihin, joilla on tutkittu olevan yhteys 

ahdistuksen kehittymiseen, kokemiseen ja jatkumiseen. Kognitiivinen osatekijä liittyy 

ajattelun malleihin, joita meillä on itsestämme, toisista ja ympäristöstä. Ohjelman yhtenä 
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tavoitteena on konkretisoida sitä, miten ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymi-

seen. Fysiologinen osa-alue liittyy niihin fyysisiin reaktioihin, joita koemme, kun olemme 

esimerkiksi huolestuneita tai hermostuneita. Ohjelma auttaa nuoria esimerkiksi tunnista-

maan tunteita ja kehon viestejä sekä rentoutumaan. He omaksuvat uusia taitoja, joita 

tarvitaan vaikeiden tunteiden, kuten pelon tai ahdistuneisuuden, käsittelemiseen ja nii-

den kanssa toimeen tulemiseen. Esimerkkinä tästä ovat erilaiset ongelmanratkaisukei-

not sekä haastavilta tai vaikeilta tuntuvien tilanteiden lähestyminen asteittain. (Barrett 

2016: 10–11.) 

 

Vaikka Friends-ohjelma on keskittynyt lapsiin ja nuoriin, myös vanhempien tai muiden 

läheisten osallistuminen ohjelmaan on tärkeää. Myös aikaisemmin Friends-ohjelman lä-

pikäyneet vanhemmat oppilaat ovat tärkeässä asemassa. Nuoret saavat kehittyessään 

vaikutteita monilta kohtaamiltaan ihmisiltä. Toivottavaa on, että aloituksen aikana van-

hemmille järjestetään vanhempainilta, jossa heille selkiytyy Friends-ohjelman tarkoitus 

ja sisältö. Vanhempien rooli Friends-ohjelman toteutuksessa on tärkeä, koska heidän 

vastuulleen jää nuoren tukeminen ja keskustelut siitä, kuinka he voivat nuorta kotitehtä-

vissä auttaa. Vanhempien tuella on merkitystä myös siinä, miten nuori siirtää Friends-

ohjelman kautta oppimansa asiat myös kodin arkeen. (Barrett 2016: 19–20.) 

 

Enin osa perusopetukseen kohdennetuista mielenterveyttä tukevista menetelmistä on 

kehitetty Suomessa. Hyvänä esimerkkinä näistä menetelmistä ovat vertaistoimintaa tu-

kevat ja koulun toimintakulttuuria edistävät menetelmät. Mielenterveyspalveluja kehittä-

viä menetelmiä on tehty erityisesti Lasten Kaste -ohjelman yhteydessä. Eniten ulkomailla 

kehitettyjä menetelmiä on käytetty varsinkin lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustai-

toihin keskittyvien menetelmien osalta. Perusopetukseen on kehitetty monia mielenter-

veyttä edistäviä menetelmiä, mutta niiden vaikuttavuudesta on yllättävän vähän tutki-

mustietoja niin koulu- kuin varhaiskasvatusympäristöissäkin. (Anttila – Huurre – Malin – 

Santalahti 2016: 24.) 

 

Tunne- ja turvataitokasvatusta on jo pitkään pidetty tärkeänä lasten ja nuorten kehitystä 

ja kasvua tukevana ohjelmana. Se on ollut vapaaehtoisesti käytössä kouluissa jo pit-

kään, mutta viime syksystä lähtien se on sisältynyt viralliseen opintosuunnitelmaan. Tur-

vataitokasvatuksen avulla lapset ja nuoret omaksuvat taitoja, joilla he osaavat suojella 

itseään ja puolustaa omia rajojaan. Näillä taidoilla on tärkeä merkitys esimerkiksi kiusaa-

mistilanteissa. Myös alistamisen, väkivallan, houkuttelun, ahdistelun ja seksuaalisen hy-

väksikäytön tilanteissa opitut taidot ovat keskeisessä asemassa. Turvataitokasvatuksella 
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on merkittävä osuus lapsen ja nuoren kehityksen ja kasvun tukemisessa. Se ei ole vain 

turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin varautumista ja selviytymiskeinojen oppimista. Turva-

taitokasvatus edesauttaa myös lasten ja nuorten itsearvostusta ja itseluottamusta. Se 

tukee lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä ihmissuhteita sekä kannustaa puhu-

maan vaikeistakin asioista. Tarkoituksena on nostaa esiin asioita, joista ei välttämättä 

haluta keskustella sekä kannustetaan hakemaan niihin apua. Turvataitokasvatuksella 

tuetaan myös lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehittymistä ja itsetunnon vahvistu-

mista. Ne ovat lähtökohtana sille, että nuori kokisi tulevansa hyväksytyksi omana itse-

nään ja pitäisi itseään puolustamisen arvoisena. Se kehittää lisäksi kriittistä ajattelua 

sekä omien oikeuksien tiedostamista ja tasa-arvoa. (Turvataitokasvatus n.d.) 

 

3 Työelämäkumppanit 

  

Opinnäytetyömme työelämäkumppaneina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja 

Aseman Lapset ry. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa 

toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, jonka tarkoituksena on tukea lähikou-

luperiaatteen toteutumista. Heidän monipuolisista palveluista hyötyvät yleisen, tehoste-

tun ja erityisen tuen piirissä olevat lapset ja nuoret. Valteri tarjoaa tukea oppimiseen ja 

koulunkäyntiin myös lasten ja nuorten perheille sekä heidän lähityöntekijöille. Valterin 

tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voi käydä koulua omassa koti-

kunnassaan ja lähikoulussaan. Palvelujen toteuttamistavat ja sisällöt vaihtelevat tarpeen 

mukaan ja ne voivat kohdistua yksittäisten lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko työyhtei-

sön, kunnan ja alueen tarpeisiin. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi ohjauskäyntejä ja 

konsultaatiota päiväkoteihin ja kouluihin, tukijaksoja oppilaille, arviointi- ja kuntoutuspal-

veluja yksittäisille lapsille ja nuorille sekä työnohjausta ja koulutusta ammattihenkilöille. 

Myös materiaalien tuottaminen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen on yksi Valterin tu-

kitoimista. Erityistä asiantuntemusta heillä on autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin häiriöi-

hin, kieleen ja kommunikointiin, kuulemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, 

neurologisiin ja muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyvistä tuen tar-

peista. Valtion ylläpitämällä Valterilla on kuusi toimipistettä ympäri Suomea. (Valteri n.d.) 

 

Aseman Lapset ry on valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton jär-

jestö, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa. 

Toimintaa ohjaa avoimuus, inhimillisyys ja läsnäolo sekä visiona on hymyilevien nuorten 

kohtaaminen. Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n tavoitteena on lasten ja 
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nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukemi-

nen. Myös lasten ja nuorten lähipiirin tukeminen sekä yhteiskunnan toimintaan vaikutta-

minen ovat tärkeänä tavoitteena, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia edistävä. Nuorille 

järjestetään erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja keskusteluja, joiden avulla harjoitellaan 

kaveri-, tunne- ja konfliktinratkaisutaitoja esimerkiksi opetellaan ymmärtämään miten 

oma toiminta vaikuttaa muihin ihmisiin ja omaan oloon. Lisäksi etsitään keinoja, joilla 

vahingollista käytöstä voisi korvata rakentavammalla käytöksellä. Suomessa Aseman 

Lapset ry kouluttaa Friends-ohjelman ryhmäohjaajat sekä toimii Friends-ohjelman mate-

riaalin tuottajana. Friends-ohjelma on yksi tutkituimmista ja käytetyimmistä mielentervey-

den häiriöitä ennaltaehkäisevistä ohjelmista maailmassa. Maailman terveysjärjestö 

WHO suosittelee Friends-ohjelman käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa. Ohjelman 

avulla pyritään ahdistuneisuuden ja masennuksen ennaltaehkäisyyn jo varhaisessa vai-

heessa, jotta vakavia tunne-elämän ongelmia ei ehtisi syntyä. Kymmenen vuoden aikana 

Aseman Lapset ry on kouluttanut yli 2 000 lasten ja nuorten kanssa työskentelevää ai-

kuista hyödyntämään ohjelmaa osana omaa työtään. (Aseman Lapset n.d.) 

 

4 Nuoruus 

  

Nuoruusikä on siirtymistä lapsuudesta aikuisuuteen. Monet muutokset vievät nuoren ke-

hitystä eteenpäin, kuten fyysinen kasvu ja ajattelun kehittyminen. Osa muutoksista liittyy 

sosiaalisiin tekijöihin. Sosiaalisiin tekijöihin ja tulevaan elämän suuntaan vaikuttavat to-

veripiiri, myöhemmät läheisten ihmissuhteiden valinnat kuten myös harrastukset, koulu-

työ ja koulutusvalinnat. Nuoruusiässä tehdyt valinnat luovat merkittävää pohjaa sille elä-

mänkululle, jonka nuori aikuisena elää. Myös nuoren ajattelutaidot kehittyvät toisen elin-

vuosikymmenen alussa merkittävästi. Ajattelun kehittyminen luo pohjan nuoren kiinnos-

tuksen kohteista, rakentaa hänen maailmankuvaa sekä ideologiaa. (Nurmi ym. 2014: 

142–147.) 

  

Vaikka nuoruus on monien mahdollisuuksien aikaa, se on myös haasteiden ja haavoit-

tuvuuden aikaa. Osalle nuorista nuoruusvuosien ongelmat kasaantuvat näkyen henki-

senä pahoinvointina tai ulkoisena häiriökäyttäytymisenä, kun taas osan ongelmat ovat 

hävinneet aikuisikään mennessä. (Nurmi ym. 2014: 169.) Nuoruus on erityisen haavoit-

tuvaa aikaa vahingollisille kokemuksille, mutta myös menestyksellä ja myönteisillä koke-

muksilla on taipumus jäädä nuoren mieleen (Sinkkonen 2010: 15).  
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Anna-Liisa Lämsän (2009) väitöskirjan mukaan varhaisilla kouluvuosilla on merkittävä 

vaikutus lasten perusasenteisiin koulunkäyntiä kohtaan ja ne muotoutuvat suhteellisen 

pysyviksi jo silloin. Muotoutumiseen vaikuttavat lapsen kokemukset itsestä oppijana ja 

omasta asemasta kouluyhteisössä. Muutosvaiheet ovat erityisen merkittävässä ase-

massa koulusuhteen muotoutumiselle, kuten koulun, luokan ja opettajan vaihtuminen tai 

uuden oppiaineen aloittaminen.  Muutosvaiheisiin liittyvät kokemukset vaikuttavat suo-

dattimen tavoin uusille koulukokemuksille myöhemmässä vaiheessa ja näinollen voivat 

vaikuttaa koko myöhempään koulutusuraan. Myös kotitaustalla ja muulla elämäntilan-

teella on vaikutusta siihen, miten he sopeutuvat kouluun. Joskus lapsen kaikki energia 

saattaa mennä siihen, että hän pääsee edes kouluun. Tilanteet usein kärjistyvät juuri 

peruskoulun päättövaiheessa, joten peruskoulun ja toisen asteen välistä siirtymävaihetta 

pidetäänkin yleisesti syrjäytymiselle herkkänä ikävaiheena. Erilaisia elämänmuutoksia 

kasaantuu suhteellisen paljon lyhyelle aikavälille. Nuoruusiän normaaliin kehitykseen 

kuuluu siirtyminen peruskoulusta jatkokoulutukseen ja siitä edelleen työelämään. Myös 

lapsuudenkodista siirtyminen itsenäiseen elämään osuu tähän herkkään vaiheeseen. 

Nuorten elämässä tapahtuu paljon myös erilaisia yksilöllisiä muutoksia, kuten muutoksia 

kaverisuhteissa ja perhetilanteissa. Ikävaiheeseen kuuluvien minäkuvan ja maailmasuh-

teen työstäminen voi nostaa nuorella pintaan myös aikaisempia kokemuksia, joiden kä-

sittelemiseen ei ole ollut ennen mahdollisuuksia. Joskus nuoruusikään voi pakkautua 

liikaa asioita liian lyhyellä aikavälillä käsiteltäväksi. Psyykkisen sairastumisen riski on 

tässä tärkeässä ikävaiheessa muita vaiheita suurempi.  

 

5 Nuoren elämänhallinta 

 

Elämänhallinnassa on kyse ihmisen valmiudesta ja kyvystä tehdä omaa elämänkulkua 

myönteisesti ohjaavia ratkaisuja (Hämäläinen 1999). Nuoruus on aikaa, jolloin arvioi-

daan voimakkaasti omaa suoritusta ja kehittymistä. Arvioinnin kautta nuori muodostaa 

minäkuvaansa ja se vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja mielenterveyteensä. Minäkuva 

taas vaikuttaa siihen, millaisia valintoja ja sitoumuksia hän myöhemmin elämässään te-

kee ja miten hän ohjaa omaa elämäänsä. Nuoren onnistuneessa elämänhallinnassa on 

kyse tehtyjen valintojen arvioinnista ja niistä saatu palaute, joka yleensä saadaan van-

hemmilta, ikätovereilta tai opettajalta. Tämä arviointi vaikuttaa taas siihen, millaiseksi 

hänen itsetuntonsa ja minäkuvansa tulee kehittymään onnistumisten ja epäonnistumis-

ten lisäksi. Onnistumisen tunne omaa ikäkautta koskevien haasteiden kohtaamisessa 
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luo hyvää pohjaa tulevalle positiiviselle minäkuvalle ja myös nuoren identiteetille. Epä-

onnistumisen lisäksi kielteisen palautteen käsittelytaidoilla on suuri merkitys tulevaan. 

Kykenemättömyys käsitellä kielteistä palauteta positiiviseen sävyyn, voi johtaa negatiivi-

seen minäkuvaan ja huonoon itsetuntoon. (Nurmi 1995: 265–266.) 

 

Nuoren sisäinen elämänhallinta tarkoittaa prosessia, jossa nuori pyrkii selviytymään ko-

kemistaan tilanteista omien tunteiden, havaintotoimintojen ja mielikuvien käsittelyn 

avulla. Ulkoinen elämänhallinta on välineellistä käyttäytymistä, jonka pyrkimyksenä on 

vaikuttaa elintasoon ja muihin olosuhdetekijöihin niin, että ne vastaisivat entistä parem-

min yksilön omia tavoitteita ja tarpeita. Se liittyy ympäristön aineellisiin mahdollisuuksiin, 

ihmissuhdeverkostojen ja harrastusten tarjonnan mahdollisuuksiin tukea ihmisen omaa 

kykyä käsitellä koettuja paineita ja ristiriitoja. Erityisesti valintatilanteissa ja elämän 

avainkohdissa ovat ulkoiset elämänhallinnan mahdollisuudet merkittäviä. Kollektiiviset ja 

yksilölliset tekijät toimivat ulkoisessa elämänhallinnassa vuorovaikutteisesti. Ristiriitati-

lanteissa on välineellistä käyttäytymistä. Sen pyrkimyksenä on vaikuttaa elintasoon ja 

muihin olosuhdetekijöihin, jotta ne vastaisivat entistä paremmin nuoren omia tavoitteita 

ja tarpeita. Sisäinen elämänhallinta taas tarkoittaa nuoren omien valmiuksien ja taipu-

musten, kuten kykyjen, taitojen, tunteiden ja itsetunnon, sopeutumis- ja mukautumisky-

vyn joustavuutta kohdata ja ratkoa vaikeuksia ja paineita sekä selviytyä tulevaisuudesta. 

Molemmat elämänhallinnat ohjaavat myös ammatinvalintaa ja urakäyttäytymistä. (Raita-

salo 1995: 12, 73.) Persoonalliset tekijät, kuten kyky tehdä päätöksiä, toimia tavoitteit-

tensa suuntaisesti ja toteuttaa tekemänsä päätökset, ovat suojaavia tekijöitä, jotka vai-

kuttavat kokonaisvaltaisemmin ihmisen hyvinvointiin kuin heikko ulkoinen elämänhallinta 

tai vaikeat kasvuolosuhteet (Viitanen 1999: 144–145).   

 

5.1 Elämänhallinnan tukeminen 

  

Nuori toimii osana perhettään, yhteisöä ja yhteiskuntaa. Sosiaalialan ammattihenkilönä 

meidän on otettava huomioon, että nuoren elämäntilanteeseen vaikuttavat yksilöllisten 

tekijöiden lisäksi laajempi elämänpiiri. Esimerkkinä näistä ovat ystävät, perhe, asuinyh-

teisö, saatavilla olevat palvelut ja poliittinen toimintaympäristö. Työntekijänä meidän on 

pyrittävä tunnistamaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen arkeen ja elämään. Yksi-

löllistä tukea tulisi tarjota erityisesti niille lapsille ja nuorille, joiden elämänhallinnan keinot 

ovat hyvin vähäisiä. (Arki, arvot ja etiikka 2017: 18, 20.)  
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Nuorten hyvinvointia eivät ratkaise palvelut vaan erityisesti ihmissuhteet. Heille merki-

tykselliset ihmissuhteet aikaansaavat parhaimmillaan hyvän kasvuympäristön tuen ja 

kannattelevat lasta. Riidat, kiusaaminen, epätasapuolisen kohtelun kokemukset, yksinäi-

syys tai kavereiden puute tuovat heille huolestuneisuutta ja huonovointisuutta. Nuorille 

palvelut ovat nimenomaan ihmisiä ja ihmissuhteita, ei palvelujen toimialoja tai eri am-

mattikuntia. He tarvitsevat arjessaan ihmisiä, joihin on helppo ottaa yhteyttä tarvittaessa 

ja voi kertoa omista asioistaan niin positiivista kuin negatiivistakin. Palvelut auttavat 

nuorta selviytymään, kun ne ottavat huomioon hänelle tärkeät ihmissuhteet ja tukevat 

niiden jatkuvuutta. Useimmiten nuorten arjen haasteet johtuvat vanhempien omista on-

gelmista, kuten parisuhdeongelmista, alkoholinkäytöstä, liiallisesta työnteosta tai koti-

kasvatuksen taitojen puutteesta. He eivät ole saaneet apua niihin ajoissa. Myös talou-

dellisilla vaikeuksilla on taipumus lisätä ongelmia. Eniten aliarviointia on ollut parisuhde-

ongelmien ja erojen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Suurin osa lapsista ja nuorista pitää 

kuitenkin kotielämää mukavana ja turvallisena. Vanhempien kotikasvatusta tukevia ma-

talan kynnyksen palveluita ja vertaistukea on tarjolla vain harvoin varsinkin neuvolavai-

heen jälkeen. Tällä olisi kuitenkin käytännössä suuri merkitys lasten ja nuorten arjen 

kannalta. Perheiden tukemisella on suuri merkitys ongelmien kasvamista ehkäisevänä 

työnä. Perheiden tukeminen säästää niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin resursseja yh-

teiskunnassa. (Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla 2013: 20, 37.) 

 

Vanhempia tukemalla autamme myös nuoria selviytymään. Ajatellessa lapsuuden ja 

nuoruuden etiikkaa osallisuuden ja kuulluksi tulemisen näkökulmista on tärkeää, että 

myös nuorten ääni tulee esille - joku aidosti kuulee heitä. Usein hyvät ohjeistukset ja 

periaatteet hyvän elämänlaadun varmistamiseksi eivät siirry osaksi käytännön toimintaa. 

Nuorten oma näkökulma tulisi huomioida palveluja suunniteltaessa. Yhteiskunnalliset 

muutokset velvoittavat aikuisia jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään toimintaansa ja var-

mistamaan nuorille hyvän ja turvallisen kasvun ja kehityksen. Nuoret havaitsevat ja op-

pivat herkästi niitä vuorovaikutuksen pelisääntöjä, jotka hallitsevat heidän ympäristös-

sään ja yhteisöissään. He huomaavat heti, kun heidän ilmaisunsa kiinnostavat muita tai 

eivät. He oppivat nopeasti milloin heidän pyrkimyksensä ovat yhteisöllisesti sopivia ja 

milloin eivät. He oppivat myös laittamaan syrjään omat tuntemukset ja välttämään omia 

pyrkimyksiään, jos se on tarpeen omaan yhteisöön kuulumiselle. Jos aikuinen kuuntelee 

lasta aidosti ja tukee lapsen pyrkimystä jäsentää kaikkia kokemuksiaan, luodaan toden-

mukaista ja toimivaa kuvaa maailmasta. Toistuvat kuulluksi tulemisen kokemukset vah-
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vistavat nuoren suotuisaa psykososiaalista kehitystä sekä erityisesti pystyvyyden ja toi-

mijuuden, yhteistoiminnallisen taidon sekä joustavan kestävyyden kehitystä. (Lapsuuden 

ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla 2013: 18–27.)  

 

5.2 Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen 

 

Suhde nuoreen vaatii joustavuutta ja lujaa aikuisuutta, jota vasten nuori voi vastustaa ja 

kamppailla turvallisesti (Rönkkö – Rytkönen 2010: 138). Hyvä vanhemmuus on lämmintä 

ja rajat tulisi asettaa johdonmukaisesti. Perheissä tulisi keskustella enemmän ja nuoret 

toivovat, että vanhemmat syyllistäisivät heitä vähemmän. Se todennäköisesti vähentäisi 

ristiriitoja ja perheen huolia toimivuuden osalta. Tätä kautta myös nuorten itsevarmuus 

vahvistuisi. (Kannasoja 2013.) 

 

Anna Rönkä ja Marjukka Sallinen (2008: 43–67) ovat tutkineet 13–16-vuotiaiden nuorten 

ja heidän perheenjäsentensä välisiä suhteita sekä niissä tapahtuvia muutoksia ja vaih-

teluita molempien näkökulmista, mutta painottaen nuoren omaa näkökulmaa. He ovat 

tarkastelleet nuoren suhdetta vanhempiinsa läpi yläkoulun kolmevuotisen seurantatutki-

muksen valossa sekä keskittyneet siihen, miten nuorten suhteet vanhempiinsa ovat 

muuttuneet erityisesti läheisyyden ja yhdessä vietetyn ajan suhteen ja miten vanhemmat 

säätelevät sidettään nuoreen. Yli puolet nuorista valitsi läheisimmäkseen äidin ja reilu 

neljäsosa parhaan kaverin tai seurustelukumppanin. Nämä nuoret olivat suuntautuneet 

muita nuoria vahvemmin perheen ulkopuolisiin ihmissuhteisiin ja kokivat kavereille ja ys-

täville puhumisen luontevammaksi kuin vanhemmille. Toinen tutkimus oli intensiivinen 

päiväkirjatutkimus, jossa nuorten lisäksi oli mukana vanhemmat. Molemmissa tutkimuk-

sissa yhteinen kiinnostuksen kohde oli nuoren lisääntyvä itsenäisyys ja yksilöllistyminen 

sekä niiden ilmeneminen perhesuhteita muuttavana kehityksellisenä prosessina. Nuoret 

etääntyivät vanhemmistaan yläkoulun aikana, joka ilmeni vähäisempänä läheisyytenä 

esimerkiksi asioiden jakamisen, uskoutumisen ja läheisyyden tunteena. He kokivat myös 

saavansa vanhemmiltaan vähemmän hyväksyntää ja lämpöä, sekä halu olla vanhem-

pien kanssa väheni. Muutos perhesuhteissa oli suurimmillaan kahdeksannelle luokalle 

siirryttäessä, jonka jälkeen vanhempisuhteiden etääntyminen tasoittui. Nuorten ja van-

hempien väliset riidat eivät lisääntyneet tilastollisesti yläkoulun aikana vastoin yleistä luu-

loa. Nuorten mielestä riitoja ei ollut jatkuvasti, eivätkä ne olleet kovin voimakkaita. Mitä 

useammin riitoja oli, sitä masentuneempi oli nuoren mieliala. 
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Monilla nuorilla on vaikeuksia ilmaista tunteitaan sanoin, jolloin heidät voi helposti tulkita 

itsekeskeisiksi ja toisista piittaamattomiksi. Perheen todellisten toimien seuraaminen luo 

pohjaa aidolle ymmärrykselle siitä, mitä perheissä tapahtuu ja mitkä ovat kunkin per-

heenjäsenen tarkoitukset tai pyrkimykset. Vaikka sanallinen ilmaiseminen puuttuu, per-

heessä voi olla paljon tekoina ilmenevää huolehtimista ja suojelemista. (Rönkkö – Ryt-

könen 2010: 139.)   

 

Tutkittaessa 8. ja 9. -luokkalaisten suomalaisten nuorten itsearvioimana masentuneisuu-

den yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on huomattu, että yksi tärkeimmistä riskiteki-

jöistä ovat keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa. Lisäksi perhetekijöistä tarkasteltiin 

perherakennetta, vanhempien työttömyyttä, vanhempien tietämystä nuorten viikonlopun 

viettopaikoista ja perheen yhteistä ateriointia. Masentuneisuutta esiintyi 12.4 prosentilla 

nuorista, josta tyttöjen osuus oli 17.8 % ja poikien 7.3 %. Nuorten itsearviomana masen-

tuneisuus on hieman yleisempää kuin aikaisempien tutkimusten perusteella. Maakunnit-

tain esiintyi vaihtelevuutta 11.8–15.8 % välillä. Kaikki tutkitut perhetekijät olivat yhtey-

dessä masentuneisuuteen. Tulosten pohjalta voidaankin suositella, että perheiden hy-

vinvointia tulisi ehdottomasti tukea myös yläkoulussa. Masentuneisuuden riskitekijöiden 

tunnistaminen on varhaisen puuttumisen edellytys ja lisäksi voisimme löytää nuoret, joille 

tulisi osoittaa erityistä tukea ennen kuin masentuneisuutta ilmenee. (Wargh – Konu – 

Kivimäki – Koivisto – Joronen 2015.)  

 

Kannasoja (2013) on tutkinut väitöskirjassaan nuorten sosiaalista toimintakykyä. Nuoret 

ovat käyttäytymisessä ilmenevässä sosiaalisuudessaan erilaisia niin taidoissa kuin ky-

vyissäkin sekä myös monenlaisten ongelmien suhteen. Nuoret kertoivat erilaisista sosi-

aalisuuden toimijatyypeistä: tulevaisuusorientoituneet, sählääjät ja vetäytyjät. Kysely 

myös vahvisti tuloksen ja toi esille myös huolettomien ja internet-sosiaalisten nuorten 

ryhmät. Ryhmiin kuuluvien nuorten perhetilanteet osoittautuivat erilaisiksi verrattuna toi-

siinsa. Myös perhe ja perheeseen liittyvät ominaisuudet osoittautuivat merkityksellisiksi. 

Tarkasteltaessa samojen perheiden sisarusten vastauksia selvisi, että nuorten sosiaali-

nen toimintakyky on hyvin perhesidonnaista. Aineistossa oli eniten huolettomia nuoria. 

He olivat ryhmä, jotka ovat sosiaalisten ominaisuuksien, vanhempien vanhemmuuden, 

perheen toimivuuden ja tyytyväisyyden osalta niin sanottuja valtavirtaan kuuluvia nuoria. 

Mikään ominaisuus ei noussut korostetusti esiin muihin verrattuna. He ovat hyvällä ta-

valla tavallisia nuoria ja perhetilanne on suhteellisen hyvä, mutta heidän vanhemmillaan 

on kaikista eniten huolia perheeseen liittyen. Tilanne on kuitenkin siinä mielessä hyvä, 

että sen myötä vanhemmat ovat kiinnostuneita ja tietoisia perheen tilanteesta nuorten 
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ollessa suhteellisen huolettomia. Tämä näkyy muutoksissa nuorten suunnitelmallisuu-

dessa ja lojaaliudessa yläkoulun aikana. Tulevaisuusorientoituneet nuoret ja heidän van-

hempansa olivat tyytyväisimpiä vanhemmuuteen. Nuoret arvioivat omien vanhempien 

vanhemmuutta positiivisimmin arvioin. Nuoret ja vanhemmat arvioivat myös perheen toi-

mivuuden vahvimmaksi. Tulevaisuusorientoituneiden nuorten perhetilannetta voi nimit-

tää ihanteeksi, vaikka nuorten itsevarmuus heikkeneekin yläkoulun aikana. Kaikista ryh-

mistä sählääjien ja vetäytyjien perheet tarvitsevat eniten tukea arkeensa. Tämä tulee 

esille myös tarkasteltaessa yläkoulun aikana sosiaalisessa toimintakyvyssä tapahtuvia 

muutoksia esimerkiksi sählääjien itsevarmuuden heikkenemisenä. Tämä puolestaan li-

sää perheeseen liittyvien huolien kasvua. Vaikka sählääjien huolien määrä on muihin 

nuoriin verrattuna vähäistä, niiden kasvu yläkoulun aikana on erittäin merkityksellistä.  

 

5.3 Yhteisöllisyyden tukeminen 

 

Vanhemmuus alkaa rakentua jo ennen lapsen syntymää ja on siten suurelta osin lap-

sesta täysin riippumatonta. Isyyttä ja äitiyttä rakennetaan aktiivisesti ja otetaan rooleja. 

Tämä on tärkeää vanhemmuuteen liittyvää työtä. Ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan ja 

lapselle on erittäin tärkeää hänen kotinsa sekä siellä olevat ihmiset. Itsetuntoinen, toi-

miva, tolkullinen ja hyväksyvä koti on lapsen ensimmäinen turvapaikka. Kodin ilmapiiri 

on vanhempien vastuulla ja sen säilyttäminen hyvänä ja tasa-arvoisena kuuluu kaikille 

perheenjäsenille. Kyse on yhteisöllisyyden toteutumisesta lähimmässä pienryhmässä. 

(Cacciatore – Korteniemi-Poikela – Huovinen 2008: 73, 96.) 

  

Yhteisöllisyyden tukeminen on tärkeää myös koulussa. Valtion nuorisoasiain neuvotte-

lukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston kyselytutkimuksessa on ollut vuoden 2014 tee-

mana yhdenvertaisuus. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi syrjintä koulutuksessa ja va-

paa-ajalla näkyy virallisissa tilastoissa ja viranomaispäätöksinä harvoin, mutta enem-

mistö kaikista 15–29-vuotiaista nuorista kokee tulleensa jossain elämänsä vaiheessa 

syrjityksi. Nuorista 75 % on törmännyt itse ilmiöön. Nuorten syrjintä ja sen tunnistaminen 

on hyvin yleistä ja laajalle levinnyttä. Tänä päivänä kaikkein yleisin nuorten syrjinnän 

areena näyttää olevan media. Internetissä tapahtuvaa syrjintää on kohdannut peräti 60 

% nuorista. Netissä tapahtuva kiusaaminen on vähentynyt viime vuosina, vaikka netin 

käyttö on lisääntynyt. Koulussa syrjintää näkee 37 % nuorista. Yleisimpiä syrjintäkoke-

muksia ovat vähättely tai aliarvioiminen. Niitä on kohdannut jopa 72 % nuorista. Pilkkaa-

mista ja nimittelyä on havainnut 68 % nuorista sekä ryhmän ulkopuolelle jättämistäkin  
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65 % nuorista. Puolet nuorista on havainnut väkivallalla uhkaamista ja kolmannes fyy-

sistä väkivaltaa. (Myllyniemi 2014.) 

  

Raatikainen (2011) on tutkinut väitöskirjassaan 9. luokan oppilaiden luottamuskertomuk-

sia ja niiden merkityksiä oppilaiden kouluarjessa. Tutkimustulosten mukaan luottamus 

koulussa ei ole luonteeltaan vain yksilöllistä ja yksilöiden välistä, vaan rakentuu yhteisöl-

lisesti ja on koulukohtaista. Koulun luottamuskulttuuri perustuu koulussa omaksutuille 

arvoille, uskomuksille, odotuksille, normeille ja käyttäytymiselle. Luottamuskulttuurin 

syntymisen avaintekijöitä ovat koulun rakenteellinen ja pedagoginen tausta, opettajan ja 

oppilaan välinen luottamuksellinen vuorovaikutus sekä opettajan ammattitaito. Luotta-

mus rakentuu vuorovaikutuksen, yhteistyön ja ihmisten tuntemisen myötä. Tutkimuk-

sessa tuli esille, että nuorten luottamuskokemukset koulussa liittyvät erityisesti ystävyy-

teen, opettajan arvostavaan kohtaamiseen sekä toisen ihmisen tuntemisen tärkeyteen. 

Epäluottamuskokemukset liittyivät kertomukseen kiusaamisesta, kouluväkivallasta, kun-

nioituksen puutteesta sekä epäammatillisesti käyttäytyvästä opettajasta. Ihmissuhteilla 

on osalle oppilaista tärkeä merkitys koulussa viihtymiseen, mutta joidenkin mielestä sitä 

on vaikea arvioida.    

 

Valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn (2015) avulla olemme saaneet merkittävää tietoa 

8. ja 9.-luokkalaisten nuorten elinoloista, terveydestä, terveystottumuksista ja kouluko-

kemuksista jo vuodesta 1996 alkaen vuosittain. Nuoret viettävät merkittävän ajan arjes-

saan koulussa. Siellä hänen on mahdollista saada tukea koulun aikuisilta, mutta koulu-

terveyskyselyn mukaan nuoret kokevat koulun aikuiset etäisenä. Nuori tarvitsee aikuis-

ten tukea pitkään niin koulussa kuin kotonakin. Kouluterveyskyselyn mukaan nuoret ko-

kevat vanhempiensa kanssa keskustelun vaikeaksi. Noin 8 % nuorista ei pysty juuri kos-

kaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan. Yli puolet nuorista ko-

kevat, että opettajat eivät ole kiinnostuneita heidän kuulumisistaan ja 38 % nuorista on 

sitä mieltä, että heidän mielipiteitään ei huomioida. Heillä 35 % on kokemus siitä, että 

mielipiteiden ilmaisemiseen ei rohkaista. Nuoria vaivaa erityisesti myös rauhattomuus ja 

kiire. Yhteiset ateriat perheenjäsenten kanssa ovat harvinaisia yli puolella nuorista. 

 

Erityinen alttius masennukselle ja ahdistuneisuudelle on 18 prosentilla tytöistä, jotka 

opiskelevat ammattikoulutuksessa. Peruskoulun yläluokkien tytöistä 16 prosentilla ja lu-

kiolaistytöistä 13 prosentilla esiintyi kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Pojilla esiin-

tyi ahdistuneisuutta 5–7 prosentilla, yleisimmin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskele-

villa ja harvimmin lukiolaisilla. (Kouluterveyskysely 2014.) 
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Yhteisöllinen toimintakulttuuri koulussa on välittämisen kulttuuria. Oppilaista välitetään 

ja he saavat apua tarvittaessa. Arjen vuorovaikutustilanteet ovat tärkeässä roolissa tässä 

välittämisen kulttuurissa ja se näkyy erityisesti koulun toimintakulttuurissa. Yhteisöllisen 

toimintakulttuurin tulisi olla kannustavaa, avointa ja rohkaisevaa sekä kohtaamiset tulisi-

vat olla myönteisiä ja sosiaalisesti auttavia. Yhteisölliseen toimintakulttuuriin kuuluvat 

henkilökohtainen koskemattomuus ja läsnäolo sekä myös pysyvyys ja muuttumatto-

muus. Koulu opettaa toimintatavoillaan myös sosiaalisia taitoja. Näistä tärkeimpiä ovat 

välittäminen, hyväksyntä ja rajojen asettaminen. (Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria 

n.d.) 

  

5.4 Tunnesuhteiden kehittyminen  

 

Nuorten psyykkissosiaalisen kehityksen kannalta on suotuisa tilanne se, että nuoren tun-

nesuhde vanhempiin on vahva, mutta nuori saa vähitellen lisää liikkumatilaa ja vastuuta. 

Vahvan kiintymyssuhteen kannattelema itsenäistymiskehitys tukee itseluottamusta ja ky-

kyä asettaa omia tavoitteita. Ristiriitaiset suhteet vanhempiin, ylikorostunut pyrkimys it-

senäistymiseen ja yksinomainen nojaaminen kaveripiiriin emotionaalisen tuen lähteenä 

lisäävät ongelmakäyttäytymisen riskiä. (Rönkä – Kinnunen 2002: 59.)   

  

Pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet ovat nuorelle erittäin tärkeitä. Läheinen voi olla suku-

laisten ja ystävien lisäksi esimerkiksi opettaja, valmentaja tai koulun vahtimestari. Pää-

asia, että nuori voi itse valita kenen seurassa hän haluaa olla. Nuoret kukoistavat, kun 

heidän läheissuhteet toimivat. Läheissuhde on tunnesuhde, joka voi olla myös korjaava 

kiintymyssuhde. Läheissuhteiden hoitamiseen tarvitaan monesti aikuisten apua ja tukea, 

nuorta ei saa jättää yksin. Myös nuorten kaverisuhteita on tuettava. (Pesäpuu 2013.)  

 

Myös Kananoja (2013) on väitöskirjassaan tullut samansuuntaisiin tuloksiin. Toisilla on 

tukea enemmän perheen tunneilmapiirin ja runsaan kommunikaation muodossa, toisilla 

taas saattaa olla etäiset ja paljon huolta tuottava perhetilanne. On kuitenkin välttämä-

töntä tukea nuoren tavoitteita suhteessa ystäviin. Myös itsenäistymiseen ja tulevaisuu-

den tavoitteisiin liittyvä tuki on välttämätöntä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa 

tukea nuorta, vaan jokaisen tulee tavoitella kasvua ja hyvää elämää nuoren omista läh-

tökohdista käsin. Erilaisten perhetaustojen ja yksilöllisten ominaisuuksien myötä nuoren 

sosiaalisesta toimintakyvystä rakentuu erilaista – omanlaista nuorelle. Käytännön sosi-

aalityön kannalta tuettaessa nuorten sosiaalisen toimintakyvyn kasvua, tärkeää on tukea 
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ensisijaisesti perheen toimivuutta. Tällöin ei keskitytä vanhempien tai nuoren ominai-

suuksiin heitä yksilöinä muuttamalla, vaan autetaan perheen toimivuuden rakentumista 

vanhemman ja nuoren välistä suhdetta tukemalla. Tutkimustulosten mukaan kyse ei ole 

taloudellisesta tai muuten perheen rakenteellisiin ehtoihin liittyvistä tekijöistä, esimerkiksi 

sosioekonomiseen taustaan tai perhemuotoon liittyvistä tekijöistä tai niiden muuttami-

sesta tai korjaamisesta suotuisammiksi, vaan perheen toimivuudesta keskustelevana ja 

myönteisenä tunnetilana. 

 

5.5 Itsensä hyväksyminen 

 

Kotona harjoitellaan tiimityötä, yhteisvastuuta, empatiaa ja luottamuksen saamista ja an-

tamista. Hyvinvoivan lapsen ominaisuuksia ovat selviytyminen päivittäisistä arjen toimin-

noista ilman suurta ahdistusta. Hän lähtee yleensä mielellään päiväkotiin ja kouluun sekä 

nukkuu ja syö hyvin. Myös ryhmässä toimiminen ja ystävyyssuhteiden luominen sujuu 

ikätasoa vastaavalla tavalla. Lisäksi hän sietää myös epäonnistumisia, tunnistaa oikean 

ja väärän sekä osaa iloita tavallisesta elämästä. Hyvinvoivan lapsen ominaisuuksiin kuu-

luvat myös nauraminen välillä sekä kiintymyksen ja vihan tunteiden näyttäminen. Hyvin-

voiva lapsi kokee olevansa tyytyväinen elämäänsä sekä uskoo riittävästi omiin ky-

kyihinsä. Myös temperamentti voi olla juuri omanlaisensa. (Cacciatore ym. 2008: 77, 93.) 

 

Friends-ohjelmassa sana ”Friends” muistuttaa siitä, miten merkittävää on olla ystävä 

myös itselleen sekä siitä, miten oleellista on ystävien merkitys hyvinvoinnillemme. Koulu 

on erinomainen ympäristö toteuttaa koko luokalle suunnattuja ahdistusta ja masennusta 

ehkäiseviä sekä mielenterveyttä edistäviä ohjelmia. Näin on mahdollista tavoittaa koko 

ikäluokka. Ajan löytäminen ohjelmien toteuttamiseen on ajoittain vaikeaa, koska varsin-

kin yläkoulussa opetettavat aineet ja tuntimäärät ovat tarkkaan määriteltyjä. Olisi kuiten-

kin hyödyllisempää pohtia mihin kaikkeen oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen vah-

vistaminen jatkossa tuo enemmän aikaa. Haasteena on myös moniammatillinen yhteis-

työ esimerkiksi vanhempien kanssa. Miten kaikki toimijat löytäisivät yhteistä aikaa, kun 

työvälinekin on jo valmiina olemassa? (Joronen – Koski 2010: 220–234).  

 

Ahdistuneisuutta tuntevilla nuorilla on usein negatiivista sisäistä puhetta: itsensä ja tule-

vien tapahtumien kielteinen arviointi, perfektionistinen vaatimustaso sekä huoli epäon-

nistumisesta - mitä muut minusta ajattelevat. Friends-ohjelma opettaa nuoria muutta-

maan näitä ajatuksia myönteisiksi. Ajatuksilla on suuri vaikutus siihen mitä tunnemme ja 
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miten käyttäydymme. Friends-ohjelman tavoitteena on nimenomaan saada nuoret teke-

mään myönteisempiä ja realistisempia itsearviointeja sekä palkitsemaan itseään pienes-

täkin onnistumisen kokemuksesta. Myös positiivisten puolien löytäminen vaikeassa ti-

lanteessa on tärkeää. Se riittää, että on yrittänyt parhaansa. (Barrett 2016: 13.) 

 

6 Nuoren hyvinvointi 

  

Hämäläinen (2007: 15) korostaa sosiaalipedagogiikan ajatusta siitä, että hyvinvointi on 

sosiaalisen turvan lisäksi myös lainsäädäntöä ja sosiaalipoliittisia rakenteita. Se on li-

säksi osallisuutta yhteiseen kulttuuriperintöön sekä kasvamista yhteiskunnalliseen sub-

jektiuteen ja toimijuuteen. Erilaiset nuoruuden haasteet ja kehitystehtävät ovat kriitti-

sessä vaiheessa puhuttaessa nuorten hyvinvoinnista. Ratkoessaan näitä haasteita nuo-

ret luovat tilaa niin nykyiselle kuin tulevallekin hyvinvoinnille tai pahoinvoinnille. (Ellonen 

2008: 19.) Nuoren sosiaalinen asema on monin tavoin yhteydessä nuoren hyvinvointiin. 

Suositut nuoret eivät koe niin paljon ahdistusta ja masennusta kuin torjutut nuoret. 

(Nurmi ym. 2014.) Mikä tahansa poikkeavuus voi riittää syrjinnän syyksi: ujous, nimi tai 

jopa läheisen kuolema (Myllyniemi 2014). 

 

Nuoret ovat tärkeä osa kouluyhteisöä ja hyvinvointia kouluyhteisössä. Konun (2002) kou-

lun hyvinvointimallin mukaan nuorten hyvinvoinnin osatekijöitä ovat koulun olosuhteet, 

terveydentila, sosiaaliset suhteet sekä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Sosiaalisiin 

suhteisiin kuuluvat koulun hyvinvointimallin mukaan oppimisilmapiiri, johtaminen, opet-

taja-oppilassuhde, ryhmien toiminta, koulukiusaaminen sekä kodin ja koulun yhteistyö. 

Toinen keskeinen nuorten hyvinvointiin liittyvä osa-alue on mahdollisuus itsensä toteut-

tamiseen, joka sisältää työn merkityksen ja arvostuksen sekä mahdollisuuden itsensä 

kehittämiseen, palautteeseen ja ohjaukseen, kannustukseen ja rohkaisuun sekä vaikut-

tamiseen. Opinnäytetyömme käsittelee molempia näistä koulun hyvinvointimallin osate-

kijöistä. Koulun hyvinvointimallia ovat käyttäneet niin oppilaat kuin henkilökuntakin. 

Vuonna 2009–2010 käyttäjiä on ollut jopa 22 000. Sen ovat ottaneet käyttöön suoma-

laisten tutkijoiden lisäksi myös kansainväliset tutkijat. (Joronen – Koski 2010: 14–15.) 

 

Koulu on keskeinen nuorten terveyttä sekä hyvinvointia edistävä areena. Koulun toimin-

nalla ja toimintakulttuurilla on suuri vaikutus lasten ja nuorten terveyteen sekä hyvinvoin-

tiin. Hyvinvointia edistävä yhteisö tukee jäsentensä voimavaroja ja vahvuuksia, kun taas 

epäsuotuisat opiskeluolosuhteet voivat jopa sairastuttaa. Opiskelijoiden mielenterveyttä 
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ja psykososiaalista hyvinvointia vaarantavat muun muassa kiusaaminen, väkivalta ja häi-

rintä. (Hietanen – Peltola – Korpilahti 2015.) Päästäkseen ”sisäpiiriin” nuorella on oltava 

sosiaalisia taitoja ja hänen on käyttäydyttävä muiden silmissä hyväksyttävällä tavalla. 

Ulkopuolelle jääviltä nuorilta voi puuttua sosiaaliset tai sosiokognitiiviset taidot. Näihin 

taitoihin sisältyvät muun muassa empatiakyky sekä kyky kontrolloida omia impulssejaan 

ja emootioitaan. Myös nuorten oma vapaaehtoinen vetäytyminen kuoreensa sekä oma 

valinta yksinoloon voi johtua varhaisempien emotionaalisesti haavoittaneiden kokemus-

tensa johdosta. (Joronen – Koski 2010: 34.) 

   

Enemmistö suomalaisista lapsista voi hyvin. Kuitenkin 15–20 % kouluikäisistä lapsista 

kärsii varsinkin psykososiaalisista ongelmista, kuten yksinäisyydestä, peloista, ahdistu-

neisuudesta, kiusatuksi tulemisesta, syrjimisestä sekä masennuksesta tai muusta pa-

hasta olosta. Sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin ongelmia on paljon. Opettajan aika 

saattaa mennä heikoimpien ja äänekkäimpien oppilaiden auttamiseen, joten huomioitta 

jäävien oppilaiden pienetkin ongelmat saattavat kasvaa suuremmiksi. Tärkeä osa kaik-

kien yhteisöjen hyvinvointia ovat sosiaaliset suhteet. Koulussa tämä on erityisen tärkeää 

niin oppilaiden kesken, oppilaiden ja opettajien välillä kuin myös koulun ja kodin välisinä 

suhteina. Sosiaalisia suhteita tarkastellaan ryhmätöiden sujumisena, työrauhana luo-

kassa, ystävien olemassaolona, toisten auttamisena, kokemuksina opettajien oikeuden-

mukaisuudesta ja ystävällisyydestä sekä kiusaamisen vähäisyytenä. Kotien ja koulun 

yhteistyön ajatellaan näkyvän vanhempien kiinnostuksena lapsensa koulunkäyntiin, lap-

sen saamasta tuesta vanhemmiltaan sekä kokemuksina koulun ja kodin yhteydenpi-

dosta. (Joronen – Koski 2010: 17, 33.) Nuoren ajattelu ja toimintatavat ovat monin tavoin 

yhteydessä siihen, millaiset vanhemmat hänellä on ja minkälaisia kasvatuskäytäntöjä he 

soveltavat sekä siihen, millaisissa kaveriporukoissa nuori oleskelee (Nurmi ym. 2014: 

148).  

 

Suomalaisissa kouluissa voidaan huonosti, mutta onneksi kouluhyvinvointiin on viime 

aikoina herätty. Tilanteen on kuitenkin mahdollista muuttua, koska uudessa opetussuun-

nitelmassa sana hyvinvointi mainitaan 92 sivulla. Näin ollen kouluissa tulee selkeästi 

ryhtyä luomaan hyvinvointipedagogiikkaa. Tehokkuusajattelun sijaan meidän on toimit-

tava niin, että meillä kaikilla on hyvä olla. Kouluissa on luovuttava ihanteesta, että kaikki 

tekevät samaa ja suunnattava tekeminen sellaiseksi joka mahdollistaa yksilölle keinoja 

löytää omat mielenkiinnonkohteensa ja osaamisalueensa koulussa. Positiivista on, että 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos on käynnistänyt vuosi sitten opettajien erikois-

tumiskoulutuksen kouluhyvinvoinnin saavuttamiseksi. (Hellström 2017.) 
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PISA-tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa selvitetty laajasti 15-vuotiaiden nuorten hy-

vinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyksiä aikaisempiin PISA-tuloksiin. Suo-

messa tutkimuksessa on ollut mukana lähes 170 koulua ja 6000 oppilasta. Vastauspro-

sentti on Suomessa ollut aina varsin korkea, vuoden 2015 tutkimuksessa 93 %. Tutkimus 

on tehty 72 eri maassa. PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat erittäin tyy-

tyväisiä elämäänsä, erityisesti pojat. Erittäin tyytyväisiä heistä oli 45 % ja vastaavasti 

elämäänsä tyytymättömiä oli maassamme vain 6 %. Nyt julkistetut tulokset perustuvat 

oppilaiden omiin vastauksiin. Tutkimuksen mukaan pojat asennoituvat elämäänsä tyttöjä 

positiivisemmin. Nuorten tyytyväisyys elämään on yllättävän hyvä verrattuna aikaisem-

piin tutkimustuloksiin. Ilahduttavaa tuloksissa on se, että poikien tyytyväisyys on hyvä, 

vaikka osaamisessa he jäävätkin selvästi tyttöjä jälkeen. Yksi tärkeimmistä esiin tulleista 

asioista on yhteenkuuluvuuden tunne, jonka vaikutus Suomessa on osallistujamaiden 

suurin. Yhteenkuuluvuuden tunne ennakoi tyytyväisyyttä elämään muutenkin. Suo-

messa noin 15 % oppilaista kokee itsensä ulkopuoliseksi kouluyhteisössään. Hyvään 

ilmapiiriin ja yhteenkuuluvuuden tunteen parantamiseen kannattaa kiinnittää erityistä 

huomiota. (PISA 2015.) 

 

6.1 Ahdistuneisuus ja masentuneisuus 

  

Friends-ohjelma on kehitetty opettamaan lapsille ja nuorille tärkeitä taitoja ja menetelmiä, 

joiden avulla he voivat itse käsitellä ahdistuneisuuden tunnetta. Ahdistuneisuus on ylei-

sesti esiintyvä tuntemus, johon jokainen meistä voi törmätä kohdatessaan vaikeita tilan-

teita. Oireita ovat esimerkiksi hikoilu, sydämentykytys sekä oireet käyttäytymisen tasolla, 

kuten ahdistusta aiheuttavien tilanteiden välttäminen. Myös kognitiiviset oireet ovat ylei-

siä, kuten “en selviä siitä” -ajatukset. Ahdistuneisuusoireet ovat yleensä osa tavan-

omaista kehitystä, joka kuuluu tiettyyn vaiheeseen nuoren elämässä.  Jos pelolle ei löydy 

syytä vallitsevista olosuhteista, se ei kuitenkaan enää ole tavanomaista. Nuoret kokevat 

ahdistusta erityisesti koulusuoriutumisestaan, sosiaalisista suhteistaan ja terveydestään. 

Ahdistuneisuushäiriöiden määrissä on sukupuolten välisiä eroja: tytöillä ne ovat yleisem-

piä kuin pojilla. Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyysluvut vaihtelevat 

4–29 % välillä. Ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden välillä on voimakas yhteys. Hoi-

tamaton ahdistuneisuus lapsuudessa voi johtaa masentuneisuuden kehittymiseen nuo-

ruudessa. Yleensä ahdistuneisuuden oireet edeltävät masentuneisuuden oireita. (Barrett 

ym. 2011; Barrett 2016: 7–11.) 
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Arkikielessä sanalla masennus voidaan tarkoittaa ohimenevää tunnetilaa. Lyhyempikes-

toiset surun- ja masennuksen tunteet ovat useille ihmisille tuttuja. Näitä tunteita esiintyy 

esimerkiksi esiintyessä, eroon liittyvissä tilanteissa tai muiden menetysten ja pettymys-

ten yhteydessä. Puhuttaessa tavallisesta surusta, voidaan surulle lähtökohtaisesti mää-

ritellä kohde ja siihen liittyy muistoja ja tunteita, joita surun kanssa kamppailevan ihmisen 

mieli toistuvasti ja voimakkaasti käsittelee. Lääketieteen määrityksen mukaan masennus 

tai depressio tarkoittaa yleensä pidempään kestävää voimakasta alakuloa, joka voi olla 

myös merkki mielialahäiriöstä. Tällöin on mahdollista, ettei alakuloisen ihmisen elämästä 

löydy varsinaista syytä suruun, mutta silti ihminen kokee itsensä voimattomaksi, tyhjäksi 

ja hyödyttömäksi. Diagnosoidussa masennustilassa alakuloinen mieliala on pitkäkestoi-

sempaa, voimakkaampaa ja sitä esiintyy useampana päivänä viikossa. Usein sen yhtey-

teen liittyy myös muita oireita, kuten vaikeutta suoriutua omaan arkeen kuuluvista asi-

oista. (Karlsson – Marttunen – Pirkola – Strandholm 2006: 5.) 

 

Nuorilla masennuksen oireita ovat tyypillisesti masentunut tai vaihtoehtoisesti ärtynyt 

mieliala sekä mielenkiinnottomuus asioihin. Masennustilaan voi liittyä myös muuta oirei-

lua kuten voimattomuutta, jatkuvaa väsymystä, keskittymiskyvyn heikentymistä, toimin-

takyvyn laskua, itsesyytöksiä, arvottomuuden tunteita, univaikeuksia tai ruokahalun ja 

painon muutoksia. Lisäksi siihen voi liittyä fyysistä levottomuutta tai hidastumista sekä 

toivottomuutta, toiveita kuolemasta tai itsemurha-ajatuksia. Vakava masennus voi hai-

tata tai jopa estää nuoruusiän normaalia kehitystä. Toisinaan masennuksen tunnistami-

nen voi olla haastavaa. Joskus ärtyneisyys, kiukkuisuus tai vihaisuus voivat olla tunteista 

selkeimmin ilmeneviä. Myös riitoja perheenjäsenten ja ystävien kanssa voi tulla aiempaa 

herkemmin. Mielialassa voi tapahtua myös voimakkaita vaihteluita tai henkilö voi olla 

pitkään ikävystynyt ja pyrkiä eristäytymään ystävistään ja perheestään. Masennus voi 

aiheuttaa myös jatkuvia ruumiillisia oireita, joille ei muissa lääkärin suorittamissa tutki-

muksissa kuitenkaan löydy syitä. Oireet voivat vaihdella niin vatsakivuista päänsärkyyn 

kuin lihasjännitykseenkin. (Karlsson ym. 2006: 5–6.) 

 

Puhuttaessa masennuksesta, puhutaan silloin myös mielenterveydestä ja sen kehittymi-

seen vaikuttavista monista tekijöistä. Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat henkilön 

hyvä fyysinen terveys, positiiviset ihmissuhteet, hyvä itsetunto, hyvät vuorovaikutustaidot 

sekä mahdollisuudet toteuttaa itselle tärkeitä asioita. Merkityksellisiä ovat myös ystävät, 

sosiaalinen tukiverkosto, koulutus, työ ja toimeentulo, tunne kuulluksi tulemisesta ja vai-

kuttamisen mahdollisuuksista sekä turvallinen elinympäristö. (Toivio – Nordling 2013: 
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63.) Nuoret, jotka kiusaavat muita, voivat itse kärsiä voimakkaastakin masennusoirei-

lusta. Masennus vaikuttaakin lähes aina koulutyöhön. Keskittyminen voi olla hankalaa ja 

häiritä oppilaan oppimista ja asioiden omaksumista normaalia enemmän. Opinnoissa 

edistyminen voi vaatia runsaasti ylimääräistä työtä. Tieto nuoren lisääntyneistä poissa-

oloista tai oppituntien häiritsemisestä voi viestiä nuoren masennuksesta. Masennuk-

sesta voi kertoa myös luokassa syrjään jääminen, johon ei yleensä kiinnitetä yhtä hel-

posti huomiota kuin muuhun häiritsevään käyttäytymiseen. (Karlsson ym. 2006: 5–6.) 

 

Uusseelantilaisen tutkimuksen mukaan enemmistö ihmisistä kärsii mielenterveysongel-

mista jossain vaiheessa elämäänsä. Tutkimuksen mukaan vain pieni osa ihmisistä ker-

too kokevansa mielenterveytensä jatkuvasti hyväksi 11–38-vuotiaana. Loput kertovat 

kärsineensä ainakin jossain vaiheessa mielenterveysongelmista. Selkeä vähemmistö eli 

17 % tutkimukseen osallistuneista kertoi, ettei koskaan ole kokenut itseään masentu-

neeksi. Sen sijaan suurin osa ihmisistä on edes joskus kärsinyt lyhytaikaisesta masen-

nuksesta. Heistä suuri osa myös toipuu. Jopa 41 % tutkimukseen osallistuneista kertovat 

kuitenkin kärsineensä useamman kerran masennuksesta tai muista mielenterveyden on-

gelmista. Kaikkein onnellisimpien ihmisten ryhmään kuuluvien kerrottiin tuntevan har-

vemmin negatiivisia tunteita, heillä oli paljon ystäviä ja heillä oli poikkeuksellisen hyvä 

itsekuri. Heidän lähisukulaisillaan kerrottiin myös olevan harvemmin mielenterveyson-

gelmia kuin muilla. Yllättäen he eivät kuitenkaan kokeneet olevansa sen tyytyväisempiä 

elämäänsä kuin mielenterveysongelmista kärsivät. Itseasiassa joka neljäs arvioi ole-

vansa vähemmän tyytyväinen elämäänsä kuin koko tutkimukseen osallistuneet keski-

määrin. Tutkijoiden mukaan olettamus siitä, että suurin osa ihmisistä tulee jossain vai-

heessa elämäänsä kärsimään jonkin asteisista mielenterveysongelmista, voi jopa hel-

pottaa niiden kohtaamista. Tutkijat myös epäilevät, että todellisuudessa joukko, joka ei 

ole koskaan kärsinyt mielenterveysongelmista, on vieläkin pienempi. Syyksi arvellaan 

sitä, ettei väliaikaisia syvän masennuksen kausia välttämättä huomioida yhtä vakavasti 

kuin pidempään jatkunutta masennuksen tunnetta. (Schaefer ym. 2017.) 

 

6.2 Itsetunto 

  

Millainen minä olen? Millaisena muut minut kokevat? Käsitys omasta itsestä eli minä-

kuva, liittyy usein jossain määrin siihen, miten toiset ihmiset meidät kokevat tai mitä he 

meistä ajattelevat. Nuoruusiässä nuori vertaa itseään ikätovereihinsa. Etenkin murros-

iässä heiltä saatu palaute on tärkeää. Nuoren maailma ei ole vielä aikuisen, joten nuori 

näkee ja kokee itseään paljolti lähellä olevien ihmisten kautta. Usein nuori näkee itsensä 
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siten kuin hänen ympäristönsä hänet näkee.  Itsearvion tekemisen vaikeus ja ympäristön 

palautteen ymmärtäminen saattavat johtaa helposti nuoren ajattelemaan virheellisesti 

itsestään ja kyvyistään. (Numminen – Sokka 2009: 178–183.) 

 

Sana itsetunto pitää sisällään monia erilaisia itsetuntoja. Meillä jokaisella on akateemi-

nen eli suoritusitsetunto, sosiaalinen eli rooleihin ja asemaan ryhmässä liittyvä itsetunto, 

emotionaalinen itsetunto eli henkinen olemus ja luonne, fyysinen ja motorinen itsetunto 

eli ulkonäköön ja terveyteen liittyvä sekä tilannekohtainen itsetunto. Nämä itsetunnon 

osa-alueet ovat osittain riippumattomia toisistaan, joten saattaa olla väärin sanoa, että 

nuorella on hyvä tai huono itsetunto. Ajatuksemme omasta itsetunnosta ovat jossain 

määrin myös itseään toteuttavia ennustuksia. Ajattelemalla valmiiksi, että jokin asia ei 

tule onnistumaan tai se on meille liian vaikeaa, vähennämme itse mahdollisuuksiamme 

onnistua. Omiin kykyihin uskominen on erittäin tärkeää myös uuden oppimisen kannalta. 

Itsevarma nuori kunnioittaa itseään, on ylpeä saavuttamistaan asioista ja pystyy otta-

maan vastaan positiivista palautetta ja tunnustusta onnistumisistaan. Heikon itsetunnon 

omaavan on vaikeaa ottaa vastaan positiivista palautetta, koska se on ristiriidassa hänen 

itse muodostaman minäkuvan kanssa. (Numminen – Sokka 2009: 178–184.) 

     

Ei ole olemassa teknistä menetelmää, jolla omaa itsetuntoa pystyisi mittaamaan tai saa-

taisiin tarkkaa analyysia itsetunnon määrästä tai laadusta. Näkymättömyydestään huoli-

matta itsetunnolla on valtava vaikutus jokaisen elämään. Itsetunto on jatkuvasti läsnä, 

vaikuttaen suoraan ihmiseen itseensä, olemukseen, ajatuksiin, tekoihin sekä siihen, mi-

ten muut häneen suhtautuvat tai ymmärtävät hänen sanomansa. (Cacciatore ym. 2008: 

12–42.) 

 

6.3 Sosiaaliset taidot 

  

Sosiaaliset taidot koostuvat monista eri taidoista, joista tärkeimpiä ovat vuorovaikutus-

taidot, empatia sekä kyky säädellä omia tunteita. Näiden taitojen vaikutus on ehkä kaik-

kein suorinta sosiaalisissa suhteissa, niiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Aikuisten on 

mahdollista säädellä nuoren tunteita hillitsemällä, lohduttamalla ja rohkaisemalla, mutta 

ikätoverisuhteissa tunteiden säätely on enemmän nuoren itsensä varassa. Sosiaalisilta 

taidoiltaan heikompikin nuori voi saada ihailua toisten nuorten silmissä. Sosiaalinen sta-

tus eli esimerkiksi nuoren asema ikäryhmässään voi olla hankittu positiivisen, mutta 

myös negatiivisenkin käytöksen kautta. Sosiaaliseen statukseen voivat vaikuttaa nuoren 
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omien sosiaalisten taitojen lisäksi myös muut tekijät kuten ulkoinen poikkeavuus, aikuis-

ten asennoituminen nuoreen sekä mahdollisen erityiskohtelun toteutus. Sosiaalisten tai-

tojen oppimisessa tärkeää on mallioppimisen mahdollisuus, palkitseminen, tarvittaessa 

huomiotta jättäminen ja sosiaalisen tietoisuuden lisääminen. Tärkeää on myös sallitun ja 

ei sallitun opettaminen. (Numminen – Sokka 2009: 172–177.)  

 

Sosiaalisilla taidoilla on nähty olevan yhteyttä myös nuorten kokemaan mahdolliseen yk-

sinäisyyteen. Vaikka nuoruuden aikana syntyneet ryhmät eivät useinkaan ole pitkäikäi-

siä, kokee valtaosa heistä kuuluvansa johonkin ryhmään tai nuorella on vähintään yksi 

ystävä. Mikäli huomataan, ettei nuorella ole yhtään ystävää, on syytä huolestua. (Nurmi 

ym. 2014: 166–167.)   

  

7 Tutkimusasetelma 

 

7.1 Tutkimustehtävä 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia erityisen tuen piirissä olevien nuorten ja hei-

dän vanhempiensa kokemuksia Friends-ohjelman vaikuttavuudesta nuorten hyvinvoin-

tiin ja elämänhallintaan. Lisäksi pyrimme selvittämään, miten nuoret ja heidän vanhem-

pansa ovat kokeneet Friends-ohjelmaan sisältyvän yhdessä työskentelyn sekä tuoda 

kuuluviin heidän omat kokemukset ja “ääni”. Nuorten ajatusten ja asenteiden kartoitta-

minen on tärkeää, koska oikeanlainen tuki oikeaan aikaan edistää nuoren oppimista ja 

toimintakykyä tulevaisuudessa. Vanhempien rooli on erittäin tärkeä. Vanhempien ajatuk-

set ja asenteet vaikuttavat siihen miten nuori hyötyy saamastaan tuesta. Koulun henki-

lökunnalla on myös merkittävä rooli tiedonantajana, kun vanhemmat ja muut lapsen lä-

heiset kaipaavat tietoa aiheeseen liittyvistä asioista, punnitsevat niiden mahdollisia hait-

toja ja hyötyjä sekä pohtivat oman lapsensa saamaa tukea. 

 

Työmme tavoitteena on tuoda kokemustietoa opinnäytetyömme työelämäkumppaneille 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterille sekä Aseman Lapsen ry:lle. Molemmat tahot painot-

tavat selkeästi nuoruuden ja vanhemmuuden tukemista ja tekevät työtä sen lisäämisen 

puolesta. Aseman Lapset ry on aikaisemmin kartoittanut ohjaajien kokemuksia ohjel-

masta ja sen toimivuudesta. Tietoa käytetään hyväksi suunniteltaessa uusia koulutuksia. 
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Friends-ohjelma on levinnyt nopeasti ja on käytössä valtakunnallisesti, vaikka se onkin 

varsin uusi työmuoto Suomessa.  

 

Moniammatillinen yhteistyö ja oppimista tukeva kuntoutus ovat myös nuoren oppimista 

tukevaa. Sosiaalialan ammattihenkilöt tekevät yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden 

kanssa, tämän tarkoitus on mahdollistaa asiakkaille tarpeidensa mukaiset palvelut. So-

siaalialan ammattihenkilö arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja tukee asiakkaan mah-

dollisuutta saada tilanteeseensa moniammatillista arviointia ja osaamista. Ammattihen-

kilön tulee tunnistaa ja ottaa huomioon yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen väli-

set erot. Jotta asiakaslähtöisyys sosiaalialan työssä toteutuu, tulee asiakkaan kokea ai-

toa osallisuutta. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen voi estyä, jos asiakas ei kykene il-

maisemaan tahtoaan tai toiveitaan. (Arki, arvot ja etiikka, 2017: 15–49.) Nuorten ja van-

hempien kokemusten avulla voidaan parhaiten kehittää Friends-ohjelman toimintaa. He 

ovat parhaita kokemusasiantuntijoita.  

 

Tiippana (2009) on tutkinut aikaisemmin Friends-ohjelman yhteyttä 7.-luokkalaisten mie-

lialaan ja itsetuntoon. Tutkimuksessa oli mukana 610 nuorta. Friends-ohjelmaan osallis-

tui heistä 425 oppilasta. Tutkimustulokset todistivat, että interventioryhmässä masentu-

neisuus vähentyi niiden kohdalla, jotka olivat kertoneet masentuneisuudesta alkumit-

tauksessa. Tutkimustulosten perusteella interventio-ohjelmien käyttöä kannattaa hyö-

dyntää kouluissa käytettäväksi.  

 

Aikaisempaa tutkimustietoa ei tietääksemme ole erityisen tuen piirissä olevien nuorten 

ja heidän vanhempiensa kokemuksista Friends-ohjelman vaikuttavuudesta nuorten hy-

vinvointiin ja elämänhallintaan. Perehdyimme aiheeseen tutustumalla ja kokoamalla laa-

jasti ajankohtaista tutkimustietoa nuoren hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavista 

tekijöistä, ongelmien laajuudesta, syrjäytymisen ennaltaehkäisyn keinoista sekä mielen-

terveysongelmien ennaltaehkäisevistä toimista. Tämän lisäksi toteutimme Valterin ylä-

koulun erityisen tuen piirissä oleville oppilaille haastattelutilaisuuden sekä heidän van-

hemmilleen palautekyselyn.    

 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset ovat: 

  

1. Millaisia ovat nuorten kokemukset Friends-ohjelman 

vaikuttavuudesta heidän omaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan? 

 



23 

  

2.    Millaisia ovat vanhempien kokemukset Friends-ohjelman vaikuttavuudesta 

heidän lastensa hyvinvointiin ja elämänhallintaan? 

 

7.2 Tutkimuskohteen kuvaus ja ympäristö 

 

Opinnäytetyömme kohteena ovat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa opiskelevat eri-

tyisen tuen piirissä olevat yläkoulun oppilaat sekä heidän vanhempansa. Erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden haasteet liittyvät erityisesti kielelliseen kehitykseen ja lukemaan 

oppimiseen sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ongelmiin. Se on yleisin on-

gelma-alue erityisen tuen tarpeessa olevien lasten keskuudessa. Erityisen tuen piirissä 

olevia oppilaita on noin 15–20 % kaikista koululaisista. Tuen tarve yleensä vähenee ylä-

kouluun siirryttäessä. Oppimisen ongelmat voivat johtua muistakin syistä kuin oppimis-

vaikeuksista, joista yleisimpiä ovat psyykkisen terveyden ongelmat. (Numminen – Sokka 

2009: 21–22.)  

 

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä oppilaan tar-

vitsemasta muusta tuesta. Se on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, kun muu 

tuki on koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat jär-

jestelmällisen ja suunnitelmallisen koulunkäynnin tuen kokonaisuuden. Oppilas, jolle on 

tehty erityisen tuen päätös, saa opetuksen hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen 

järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Siinä määritellään esimerkiksi opiske-

lun erityiset painoalueet, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdolli-

suus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat, oppilaan itsearviointi 

sekä muut pedagogiset ratkaisut. Niitä voivat olla esimerkiksi joustavat ryhmittelyt, sa-

manaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommuni-

kointitavat ja oppimateriaalit. Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiai-

neessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 

koskevan suunnitelman mukaisesti, luetellaan nämä aineet erikseen sekä määritellään 

niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä määritellään tavat miten edistymistä seurataan 

ja arvioidaan. Erityisopetukseen sisältyvät pedagogiset ratkaisut voivat vaihdella eri op-

piaineissa ja muilla oppimisen alueilla. Osa pedagogisesta tuesta voi olla myös lyhytai-

kaista, yksittäiseen oppiaineeseen suunnattua tukea. Esimerkkinä tästä ovat tukiopetus 

tai osa-aikainen erityisopetus. Kun oppilas on saanut erityisen tuen päätöksen, hän saa 

myös oppilashuollon palvelut sekä tulkitsemis- tai avustajapalvelut. Oppilaan saama tuki 

määritellään aina henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitel-

massa. Kun oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, oppilaan status on erityistä tukea 
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saava oppilas. Samaan aikaa ei voi saada yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, vaan 

oppilas voi olla kerrallaan vain yhdellä tuen tasolla. (Erityinen tuki n.d.) 

 

Valitsimme opinnäytetyöhömme sisältyvän teemahaastattelun toteutuspaikaksi koulun. 

Tiedot kerätään koulupäivän aikana yhteistyössä opettajan kanssa. Koemme tämän vai-

kuttavan positiivisesti osallistujien lukumäärään, vaikka vastaaminen on kaikilla vapaa-

ehtoista. Kouluissa kerättyihin aineistoihin suhtaudutaan kriittisesti, koska ne eivät ta-

voittaisi kaikista syrjäytyneimpiä nuoria, sillä nämä ovat usein pois koulusta väliaikaisesti 

tai pysyvästi. Tämä ei kuitenkaan pidä Suomessa paikkansa, sillä myös erityisongelmai-

set nuoret kuuluvat peruskoulutuksen piiriin. (Kivivuori – Salmi 2005: 13.) Toisaalta myös 

kansainvälisissä tutkimuksissa kritiikki on osoitettu paikkansapitämättömäksi (Ellonen 

2008: 19). 

 

7.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyömme perustuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän avulla saamme vastauksia tutkimuskysymyksiin, kun tarkoituksena 

on saada esille nuorten ja heidän vanhempiensa omia kokemuksia aiheesta – ei abso-

luuttista totuutta. Olemme valinneet osallistujat tarkoituksenmukaisesti eli kaikki osallis-

tujat ovat läpikäyneet Friends-ohjelman kevätlukukauden 2017 aikana. Heillä on tuore ja 

hyvä kokemus tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston hankinnassa olemme suosineet menetel-

mää, jossa nuorten ja heidän vanhempiensa oma näkökulma ja ääni pääsevät esille. 

Koska laadullisessa tutkimuksessamme ei etsiä tilastollisia yhdenmukaisuuksia, kat-

somme, että neljän haastattelun tulokset ovat riittävät. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 

2009: 164, 181.) 

 

Olemme analysoineet laadullisen tutkimuksemme aineiston mahdollisimman yksityis-

kohtaisesti ilman minkäänlaisia ennakko-oletuksia. Tarkoituksena ei ole ollut teorian tes-

taaminen vaan pyrkimyksenä on ollut löytää tosiasioita, jotka liittyvät tutkimaamme ilmi-

öön. Olemme tutkineet pientä määrää yksityiskohtaisesti, jotta saamme esiin sen, mikä 

mielestämme on ilmiössä oleellista. Tavoitteenamme on ollut ymmärtää tutkimuskoh-

detta mahdollisimman hyvin. Aineiston määrä on mielestämme riittävä pienestä koos-

taan huolimatta, koska nuorten osalta samat asiat alkoivat toistua. (Hirsjärvi – Remes – 

Sajavaara 2009: 164–182.) Vanhempien osalta aineistoa olisi saanut olla enemmän. 
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7.4 Aineiston kerääminen ja prosessin kuvaus 

 

Työmme aineistoa kerätessä kiinnitimme erityistä huomiota aineiston laatuun. Tiedon-

haussa etenimme järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti. Kaikki käyttämämme tutki-

musartikkelit on julkaistu tieteellisissä julkaisuissa, mikä lisää niiden luotettavuutta. Kar-

simme pois kaikki ne tutkimukset, jotka eivät täyttäneet kriteereitämme. Avainsanoja ai-

neistoa hakiessa olivat muun muassa hyvinvointi, elämänhallinta, nuoruus, sosiaaliset 

taidot, itsetunto, ahdistuneisuus ja masennus sekä Friends-ohjelma nuorille. Työmme 

luotettavuutta lisäsi myös se, että tekijöitä on ollut kaksi ja olemme molemmat aktiivisesti 

osallistuneet kaikkiin tutkimuksemme eri vaiheisiin.    

  

Prosessin aikana kävimme keskusteluja opinnäytetyömme eri vaiheista kaikkien yhteis-

työkumppaniemme kanssa. Haastateltavat hankimme Valterin Friends-ohjelman ohjaa-

jan avustuksella. Toiveemme oli saada vähintään kahdeksan nuorta ja neljä vanhempaa 

osallistumaan haastatteluun. Kaikki Friends-ohjelman aloittaneet nuoret eivät osallistu-

neet jokaiseen kymmenestä tapaamiskerrasta, joten rajasimme haastateltavat vain nii-

hin, jotka olivat osallistuneet lähes kaikkiin tapaamiskertoihin. Friends-ohjelman ensim-

mäinen koulutustilaisuus ohjaajille pidettiin marraskuussa 2016. Valterissa Friends-oh-

jelman läpikäyneitä oli toukokuussa 2017 yhteensä viisi nuorta ja kaksi heidän vanhem-

paansa.     

 

Valterissa tapahtuvaan toimintaan tarvitaan aina tutkimuslupa (ks. liite 1). Myös vanhem-

milta vaaditaan suostumus lasten haastattelemiseen (ks. liite 2). Tutkimuksen suunnitte-

luvaiheessa kävimme keskusteluja myös Aseman Lapset ry:n kanssa tutkimusluvasta, 

mutta he eivät sitä erikseen halunneet. Nuorten oma opettaja oli keskustellut mahdollis-

ten osallistujien kanssa tutkimuksesta ja tarvittavista luvista hyvissä ajoin ennen haas-

tattelutilaisuutta. Tutkimusluvat lähetettiin hyväksyttäväksi lasten vanhemmille opettajan 

välityksellä hänen toiveensa mukaisesti. Lopulta haastattelulupia palautui kolmen nuo-

ren osalta sekä yksi vanhemmista lupautui vastaamaan tutkimukseen kirjallisesti koto-

naan. Kolmelle nuorelle järjestettiin yhteinen haastattelutilaisuus koululla. Myös opettaja 

oli tilaisuudessa mukana. Kaikki nuoret olivat poikia ja kyselyyn vastannut vanhempi oli 

Friends-ohjelmaan osallistuneen nuoren äiti.  
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Koska kyselyyn vastasivat nuoret, heidän kotejaan informoitiin tapahtumasta hyvissä 

ajoin, kuten myös koulua ja tutkimuksen apuna toimivaa opettajaa ja koulunkäynnin oh-

jaajaa. Ennen haastattelutilanteen alkua nuoria informoitiin tutkimuksesta myös suulli-

sesti kirjallisen lomakkeen lisäksi. Heille kerrottiin tutkijoiden nimet ja yhteystiedot sekä 

tutkimuksen tavoitteet. Kerroimme heille myös osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja ai-

neistonkeruun toteutustavasta, luottamuksellisten tietojen suojaamisesta sekä kerättyjen 

tietojen käyttötarkoituksesta. Haastatteluun kuluva aika sekä ketkä kaikki saatavia haas-

tattelutietoja käyttävät olivat myös keskustelun aiheena. Henkilötietoja ei siinä vaiheessa 

kerätty. (Mäkinen 2006: 95.)  

 

Haastattelun keston etukäteisarvio oli noin 30 minuuttia, toteutuksessa se kesti hieman 

pidempään. Tilaisuus sisälsi paljon keskustelua, johon myös opettaja osallistui. Kysy-

mykset oli laadittu niin, että nuoret eivät olisi kovin vähäsanaisia. Ilmapiiri pyrittiin pitä-

mään mahdollisimman avoimena ja luottamuksellisena. Myös vastaamatta jättämisen 

mahdollisuudesta keskusteltiin. Tilanteessa pyrittiin kaikin tavoin ennaltaehkäisemään 

liikaa ohjaamista ja johtamista, jotta saatu aineisto olisi mahdollisimman rehellistä. Koko 

tutkimuksen tavoitteena on ollut aineiston osalta luotettavuus, jokaisen oman näkemyk-

sen säilyttäminen ja sen tietoon saattaminen niin negatiivisista kuin positiivisistakin asi-

oista.  

 

Haastattelussa kysymykset oli hyvä asettaa konkreettisiin tapahtumiin, heille piti antaa 

tarpeeksi vastausaikaa ja keskustelua oli runsaasti. Opettaja oli usein eri mieltä asioista 

kuin lapset. Hän näki esimerkiksi lapsissa tapahtuneen paljon muutosta viime aikoina. 

Oikeastaan koko viime vuoden aikana, ei ainoastaan Friends-ohjelman jälkeen. Lapset 

näkivät itsensä paljon negatiivisemmassa valossa. 

 

7.5 Teemahaastattelu 

 

Opinnäytetyömme haastattelumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Teemahaas-

tattelua käytetään usein silloin, kun tarkoituksena on selvittää vain vähän tiedettyjä asi-

oita tai ei ole etukäteen tiedossa minkälaisia vastauksia tullaan saamaan. Se soveltuu 

hyvin juuri kokemusten tutkimiseen ja kuvailemiseen. Teemahaastattelun kysymykset 

kohdistettiin valittuihin tiettyihin aihepiireihin. Eteneminen tapahtui keskeisten etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Pyrkimyksenä oli 

löytää relevantteja vastauksia opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin. Haastattelu alkoi 
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helpoilla kysymyksillä. Se sisälsi niin avoimia kuin puoliavoimiakin kysymyksiä. Ole-

timme nuorten ymmärtävän kysymykset esitetyllä tavalla, koska he olivat kevään aikana 

paneutuneet erityisesti kyseessä oleviin aiheisiin. Kysymysten laadinnan apuna käy-

timme samaa Friends-ohjelman työkirjaa mitä nuoretkin olivat käyttäneet. Ominaista tee-

mahaastattelussa on myös se, että haastateltavilla on ollut kokemuksia samanlaisista 

tilanteista eli tässä meidän tutkimuksessamme Friends-ohjelman noin kymmenen kerran 

läpi käymisestä. Osallistuneiden lukumäärä oli pieni ja tutkimuksemme tarkoituksena on 

nimenomaan kuvata ja arvioida haastateltavien kokemuksia. Opinnäytetyössämme laa-

dullisuus ja eettisyys noudattelevat pitkälti kirjallisuuteen perustuvia laadullisen tutkimuk-

sen ja eettisyyden kriteereitä. Teemahaastattelumenetelmällä tehty tutkimus voi par-

haimmillaan tuottaa yksilöiden kokemusten kautta uutta teoriaa käytännön työn kehittä-

misen tueksi. Kokemusten tutkiminen sekä nuorten ja heidän vanhempien näkökulmien 

esiin tuominen on tärkeässä roolissa Friends-ohjelman kehittämisen kannalta. (Tuomi - 

Sarajärvi 2009: 74–77.)  

 

7.6 Aineiston analyysi 

 

Tutkittavien anonyymiys on etu tutkimuksen kannalta. Tämä lisää meidän vapautta kä-

sitellä aineistoa, kun ei tarvitse pelätä, että tiedosta syntyy tutkittavalle henkilölle haittaa. 

Tämä edistää myös tutkimuksen objektiivisuutta, koska aineiston käsittely helpottuu. Tut-

kittaviin viittaaminen voi tapahtua esimerkiksi numeroiden, kirjaimien tai fiktiivisellä ni-

mellä, joka on keino luokitella tutkittavia ryhmiin esimerkiksi sukupuolen perusteella. Kui-

tenkin meidän tulee aina varmistaa, ettei henkilöä voida tunnistaa aineiston joukosta. 

(Mäkinen 2006: 114–115.) Opinnäytetyömme sisältää nuorten vastausten pääkohdat yh-

teenvedon omaisesti. Kerätyn aineiston analyysissä on kyse hankitun aineiston tiivistä-

misestä sellaiseen muotoon, että siitä näkyy selkeästi aineiston kokonaisuus, mitä se 

sisältää ja millaisista osista se koostuu. Tavoitteenamme on ollut eritellä, kuvata ja lo-

puksi nostaa tutkimuskysymysten kannalta tärkeä tieto esiin ja karsia epäolennainen 

pois. Mikä oli välillä haastavaa. Aineiston analyysi voi tapahtua useilla eri tavoilla, kuten 

erilaisia aineistoja yhdistämällä. Lopputulokseen halusimme sisällyttää sekä tutkittavan 

ilmiön tiheän kuvauksen että meidän tekemää teoreettisista ja käsitteellisistä näkökul-

mista tapahtuvaa ilmiön kuvausta ja tulkintaa. (Eskola – Suoranta 2001.) 
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Ensimmäinen vaihe aineistojen käsittelyssä oli tietojen tarkistus, joten katsoimme onko 

niissä virheellisyyksiä tai puuttuuko tietoja. Toisena vaiheena täydensimme tietoja kes-

kustelujen pohjalta sekä varmistimme, että vastaajat ovat palauttaneet kaikki lomakkeet. 

Tarkistimme myös kyselylomakkeiden vastaukset, jotta oikea asia on juuri sille tarkoite-

tussa kohdassa sekä haastateltavat ovat vastanneet kysyttyyn kysymykseen. Kolmas 

vaihe oli aineiston järjestäminen tiedon tallentamista ja analysointia varten. (Hirsijärvi – 

Remes – Sajavaara 2009: 222.) Kirjoitimme koko aineiston tietotekniikkaa hyödyntäen, 

joka mahdollisti aineiston kopioimisen, välittämisen sekä työstämisen nopeasti ja muut-

tumattomana. Sen avulla myös aineiston arkistointi ja tallentaminen toteutui oikein. Sa-

malla varmistimme myös sen, että ulkopuoliset eivät pääse käsittelemään aineistoa sekä 

haastateltavien yksityisyyden ja tietosuojan toteutuminen onnistui. (Mäkinen 2006: 96–

97.)  

 

Toteutimme aineiston Tuomen ja Sarajärven (2009: 91–93) muokkaaman Laineen laa-

dullisen tutkimuksen analyysin mukaisesti. Päätimme ja erottelimme aineistosta tutki-

muskysymysten kannalta merkittävimmät ja kiinnostavimmat asiat. Keräsimme merkityt 

asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta. Sen jälkeen luokittelimme, teemoitimme ja 

tyypittelimme aineiston. Lopuksi kirjoitimme esiin nousseista asioista yhteenvedon. Ai-

neistosta löytyi useita kiinnostavia asioita, joita emme etukäteen osanneet edes ajatella. 

Jätimme ne kuitenkin pois juuri tästä tutkimuksesta ja keskityimme omaan tarkkaan ra-

jattuun aiheeseemme.          

 

8 Nuorten ja vanhempien kokemukset Friends-ohjelman vaikuttavuu-
desta 

 

8.1 Nuorten kokemukset 

  

Nuorille suunnatuissa kysymyksissä (ks. liite 3) käsiteltiin vanhempien antamaa ja van-

hemmilta saatua tukea, nuoren sosiaalisia taitoja ja niiden kehittymistä, nuoren tunneil-

maisun taitoja, nuoren itsetuntoa, sekä epäsuorasti nuoren mielenterveydellisiin tunte-

muksiin liittyviä asioita. Lisäksi kysyttiin muuta avointa palautetta Friends-ohjelmaan liit-

tyen. Vastauksia saatiin lähes jokaiseen laadittuun kysymykseen. 
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Jokainen kyselyyn vastannut nuori oli tehnyt Friends-ohjelman harjoitteita koulussa 

useita kertoja, osa jopa kymmenen kertaa. Harjoitteita oli tehty myös kotona. Kysyttä-

essä nuorilta vanhempien antamasta ja vanhemmilta saadusta tuesta, nuoret olivat vas-

tanneet kotona tehtävistä harjoitteiden tekemisestä pääosin yksin. Vain yksi nuori vastasi 

vanhempansa osallistuneen aktiivisesti kotona tehtävien harjoitteiden tekemiseen aut-

taen ja keskustellen. Tehtävien tekeminen yhdessä vanhemman kanssa oli tuntunut ki-

valta. Jokainen nuori olisi kuitenkin kaivannut ja halunnut tukea ja apua vanhemmiltaan. 

Myös nuori, joka oli tehnyt harjoitteita vanhempansa kanssa, olisi kaivannut apua ja tu-

kea vieläkin enemmän. Toiveistaan huolimatta, nuoret eivät olleet pyytäneet vanhempi-

aan osallistumaan tehtävien tekemiseen. 

 

Kysyttäessä nuoren sosiaalisista taidoista ja niiden kehittymisestä, nuoret eivät kokeneet 

Friends-ohjelman vaikuttaneen näihin taitoihin juurikaan tai he eivät osanneet arvioida 

sen vaikutusta. Toiset nuoret kokivat kuitenkin saaneensa positiivista palautetta luokka-

kavereiltaan Friends-ohjelman harjoitteiden myötä. Uusia ystävyyssuhteita ei vielä kui-

tenkaan ollut muodostunut. 

 

Tunneilmaisutaidoilleen nuoret kokivat saaneensa apuja Friends-ohjelmasta. He kokivat 

asioista puhumisen helpottuneen. He myös osasivat hakea aiempaa helpommin apua 

aikuiselta sekä pystyivät kertomaan ja keskustelemaan tunteistaan ja niihin liittyvistä asi-

oista paremmin. Myös vastoinkäymisten kohtaaminen oli helpottunut, kuten myös toisten 

ihmisten tunteiden ja tuntemusten havaitseminen. 

 

Itsetuntoa koskevissa asioissa nuoret kokivat Friends-ohjelman muuttaneen heidän suh-

tautumista itseensä ja kehittäneen heitä luottamaan enemmän itseensä. Nuoret olivat 

tulleet rohkeammiksi ja uskaltaneet puuttua esimerkiksi kiusaamistilanteisiin välitun-

neilla. Vaikka muutoksia oli tullut, osa kuitenkin koki toisinaan käyvänsä jonkinasteista 

“jännittääkö vai ei” tai “luotanko vai en” -keskustelua itsensä kanssa. Siihen oliko 

Friends-ohjelma tuonut esiin heidän vahvuuksiaan, nuoret vastasivat vaihtelevasti. Osa 

koki itsetunnon ja vahvuuksien tunnistamisen olevan hyvällä tasolla jo ennen Friends-

ohjelman aloittamista, mutta osa koki ohjelman kehittäneen heitä huomaamaan omia 

vahvuuksiaan paremmin. 

 

Nuorten mielenterveydellisiin tuntemuksiin liittyvissä kysymyksissä, osa nuorista koki 

Friends-ohjelman auttaneen heitä tunnistamaan ja kertomaan, jos jokin asia tai tilanne 

aiheutti ahdistusta tai jopa kivun tunnetta kehossa. Kivun tuntemuksen kohta saattoi 
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vaihdella tilanteen mukaan. Aivan kaikki eivät kuitenkaan kokeneet Friends-ohjelman 

auttaneen heitä ahdistuksen tai vihantunteiden kanssa, vaan he kokivat sen osa-alueen 

olevan samalla tasolla kuin ennen Friends-ohjelman aloitusta. Lähtökohtaisesti kaikki 

nuoret kokivat uusien asioiden kohtaamisen helpottuneen ja niiden aiheuttaman jänni-

tyksen ja ahdistuksen vähentyneen.   

 

Yleisesti nuorten ajatukset Friends-ohjelmasta olivat positiivisia. He totesivat Friends-

ohjelman olleen kiva ja opettaneen heille paljon uusia asioita. Opettajan mielestä nuoret 

näkivät itsensä paljon negatiivisemmassa valossa kuin hän. Opettajan mielestä nuorissa 

on tapahtunut paljon muutosta viime aikoina.  

  

8.2 Vanhempien kokemukset 

 

Vanhemmille suunnatuissa kysymyksissä (ks. liite 4) käsiteltiin vanhempien antamaa ja 

vanhemmilta saatua tukea, nuoren sosiaalisia taitoja ja niiden kehittymistä, nuoren tun-

neilmaisun taitoja, nuoren itsetuntoa sekä kysyttiin epäsuorasti nuoren mielenterveydel-

lisiin tuntemuksiin liittyviä asioita. Lisäksi kysyttiin muuta avointa palautetta Friends-oh-

jelmaan liittyen. Myös vanhempien osuudessa vastauksia saatiin lähes jokaiseen laadit-

tuun kysymykseen, tosin vastaukset olivat suppeampia kuin nuorilta saadut vastaukset. 

 

Kyselyyn vastannut vanhempi oli tehnyt Friends-ohjelman harjoitteita yhdessä nuoren 

kanssa 6–7 kertaa. Vanhemman antaman tuen merkitys oli hänen mukaansa ollut eri 

vastausvaihtoehtojen pohtimista sekä yhteistä pohdintaa siitä, miten asioita ”puetaan” 

sanoiksi. Tehtävien tekeminen yhdessä nuoren kanssa oli ollut mukavaa ja hänelle oli 

jäänyt tunne, että yhteinen tekeminen oli auttanut ja helpottanut nuoren työskentelyä. 

  

Vanhempi oli nähnyt nuoren sosiaalisissa taidoissa jonkin verran muutosta Friends-oh-

jelman myötä. Muutokset liittyivät niin tunne- kuin sosiaalisiinkin taitoihin. Nuoren suh-

tautuminen ongelmatilanteiden ratkaisemiseen oli muuttunut rauhallisemmaksi. Myös 

nuoren kyky pyytää apua ongelmatilanteissa oli parantunut.  Vanhempi koki, että lähtö-

kohtaisesti nuoren tunteiden käsittelytaidot olivat hyvällä tasolla, mutta Friends-ohjelma 

oli silti jossain määrin edistänyt niitä.  Hänen mielestään myös nuoren empatiataidot ovat 

lisääntyneet. Nuoren itsetuntoa koskevissa asioissa vanhempi ei ollut havainnut muu-

tosta. Yleisesti ottaen vanhempi koki Friends-ohjelman olevan hyödyllinen: ”Oltiin tärkei-

den ja hyödyllisten asioiden äärellä”.   
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9 Johtopäätökset 

 

Saatujen kokemusperäisten tulosten sekä aineistossa käsiteltyjen teemojen yhteneväi-

syyksien pohjalta voidaan katsoa, että Friends-ohjelma on tukenut ja edistänyt kohde-

ryhmämme nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa niiltä osin mihin oma tutkimuksemme 

on keskittynyt. Se, miten paljon kukin nuori on kokenut saavansa apua Friends-ohjel-

masta, vaihteli aihepiireittäin. Osa nuorista koki sosiaalisten taitojensa parantuneen. He 

kokivat niiden arvioimisen olevan kuitenkin vaikeaa. Heidän taitonsa neuvotella erilai-

sista asioista ovat parantuneet sekä ongelmanratkaisutaidot ovat kehittyneet. Myös luok-

kakaverit ovat huomanneet muutoksia toisissaan. Tunneilmaisun osalta nuoret kertoivat 

saaneensa apua Friends-ohjelmasta. Heidän mielestään asioista puhuminen on helpot-

tunut, kuten myös avun pyytäminen. Toisten ihmisten tunteiden ja tuntemusten havait-

seminen ja ymmärtäminen oli myös parantunut.  

  

Itsetuntoa koskevista tuloksista voidaan päätellä, että Friends-ohjelma on muuttanut 

nuorten suhtautumista itseensä paremmaksi. Nuoret ovat oppineet luottamaan itseensä 

sekä siihen, että uudet tilanteet ovat hallittavissa – jännitys on normaalia ja ohimenevää. 

He olivat saaneet myös rohkeutta puuttua epäkohtiin sosiaalisissa ongelmatilanteissa, 

kuten kiusaamiseen puuttumisessa. Lisäksi omien vahvuuksien näkeminen ja niistä ker-

tominen oli vahvistunut.  

 

Mielenterveydellisten asioiden tuloksissa oli pientä poikkeamaa. Aivan kaikki vastaajat 

eivät kokeneet saaneensa apua Friends-ohjelmasta mielenterveydellisiin tuntemuksiin 

liittyvissä asioissa. Ne nuoret, jotka kokivat Friends-ohjelman auttaneen heitä, osasivat 

muun muassa tunnistaa ja kertoa ahdistusta aiheuttavista asioista tai tilanteista. Lisäksi 

he pystyivät kertomaan, kuvaamaan ja paikantamaan millaista kipua ahdistus saattaa 

tuottaa ja missä. Ne, jotka eivät kokeneet Friends-ohjelman tukeneen heitä, kokivat esi-

merkiksi vihan ja pahanolon tunteen olevan samalla tasolla kuin ennen Friends-ohjelman 

aloittamista.  

  

Voimakkain ja yhteneväisin tulos saatiin vanhempien antaman ja vanhemmilta saadun 

tuen osalta. Nuoret kokivat Friends-ohjelman kotona tehtävien harjoitteiden jääneen täy-

sin tai hyvin pitkälti heidän itsensä vastuulle. Vaikka nuoret eivät olleet pyytäneet apua 

vanhemmiltaan, silti jokainen nuori olisi halunnut vanhempansa osallistuvan harjoitteiden 

tekemiseen. Myös nuori, joka oli tehnyt harjoitteita yhdessä vanhempiensa kanssa, olisi 
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kaivannut enemmän tukea: ”Yhdessä tekeminen tuntui mukavalta. Juttelimme paljon. 

Kyllä, olisin voinut tehdä enemmän”.   

  

Vanhemmalta saatujen tulosten perusteella on pääteltävissä, että tehtävien tekeminen 

yhdessä nuoren kanssa oli mukavaa. Hänen mukaansa nuori oli saanut tukea ja apua 

yhteisistä keskusteluista ja tekemisistä. Lähtökohtaisesti vanhemman vastaukset nuoren 

tilanteesta ja Friends-ohjelman vaikutuksesta olivat hyvin yhtenäisiä nuorelta itseltään 

saatujen vastausten kanssa. Tulosten mukaan kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret 

ja aikuiset kokivat Friends-ohjelman tärkeäksi, hyväksi, hyödylliseksi ja mukavaksi. 

 

Tutkimuksessa saatiin vastaus siihen, millaisia näkemyksiä erityisen tuen piirissä olevilla 

nuorilla ja heidän vanhemmillaan on Friends-ohjelman vaikuttavuudesta nuorten hyvin-

vointiin ja elämänhallintaan. Tutkimuksesta saadut tulokset sekä opinnäytetyömme teo-

ria tukivat toisiaan. Tutkimuksemme tulokset tuovat hyvin esille myös siihen liittyviä ra-

joituksia. Yhtenä rajoituksena näemme sen, että haastattelemamme nuorten omat arviot 

saattavat olla ali- tai yliarviointeja omasta ongelmakäyttäytymisestään. Esimerkiksi koh-

dassa itsetunto, nuoren vahvuudet ja osaaminen, opettajan arviot olivat positiivisempia 

kuin nuorten omat arviot. Nuorilla oli huonompi kuva itsestään kuin opettajalla. Myös 

vanhemmilta tai opettajilta on saattanut jäädä nuoren oirehdinta huomaamatta, etenkin 

jos kyse on ollut sisäänpäinsuuntautuvasta ongelmakäyttäytymisestä. Näihin seikkoihin 

tulisi mielestämme kiinnittää erityistä huomiota.   

 

10 Pohdinta 

 

Tekemämme opinnäytetyön perusteella on tullut ilmi, että nuorten mielenterveysongel-

mat ovat hyvin yleisiä. Ahdistuksen ja masennuksen ennaltaehkäisy sekä varhainen 

puuttuminen ovat oleellisessa asemassa tässä tärkeässä työssä. Puuttumalla ongelmiin 

ajoissa ennaltaehkäisemme suurempia ongelmia tulevaisuudessa. Yksi suurimmista 

nuorten kokemista ongelmista on esimerkiksi ystävien puute. Ehdotuksena uusille toi-

menpiteille on kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja itsetunnon vahvistamiseen keskittyvien 

ohjelmien lisääminen sekä vanhempien osallistumisen tukeminen nuoren kanssa toimi-

miseen. Ohjelmat ovat erittäin tervetulleita koulumaailmaan ja myös nuoret tarvitsevat 

paljon tukea niin vanhemmiltaan kuin muilta lähipiiriin kuuluvilta ihmisiltä. Opinnäyte-

työmme tutkimustuloksiin pohjautuen uskomme, että Friends-ohjelman käyttöönotto on 

antanut ja antaa jatkossakin monelle Valterissa opiskelevalle nuorelle itsevarmuutta ja 
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rohkeutta sekä ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen seurauksista luonnollisessa ja 

turvallisessa ympäristössä havainnoimalla ja auttamalla toinen toisiaan tosielämän konk-

reettisissa tilanteissa. Vanhempien osallistumista nuorten tukemisessa Friends-ohjel-

man harjoitteissa tulisi kuitenkin jollain tapaa lisätä. 

 

10.1 Opinnäytetyön toteutuksen arviointia 

 

Lähtökohtaisesti voimme tehdä paljon nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Koulumaa-

ilmassa asenteilla ja yhteistyöllä on suuri merkitys. Saavuttaaksemme paremmin voivan 

koulun voisimme ottaa nuoret mukaan keskusteluun ja lisätä kouluaineiden rinnalle mui-

den taitojen oppimista sekä lisätä projekteja, joissa nuori voisi itse oppia. Myös eheyttä-

vän opetuksen lisääminen kaikille oppilaille sekä oppimisympäristön muutos muuhunkin 

toimintaan sopivaksi, esimerkiksi teatterin tai elokuvien maailmaan, voisi lisätä nuorten 

hyvinvointia koulussa. Myös tietotekniikan käytön lisääminen sekä säännölliset koulun 

tarkastukset hyvinvoivan koulun saavuttamiseksi ovat välttämättömiä. Erityistä huomiota 

tulisi kiinnittää lapsille annettavaan palautteeseen. Sen on aina oltava kannustavaa ja 

rohkaisevaa, jotta lapsi ei koe olevansa toivoton. (Hellström 2017.)  Myös eri tahoilla 

työskentelevät ihmiset saattavat havainnoida nuoresta eri asioita. Silloin moniammatilli-

nen yhteistyö on yksi tärkeimmistä keinoista ennaltaehkäistä ongelmia. Tietojen jakami-

nen nuoren edun vuoksi, parhaan mahdollisen avun takaamiseksi, on tärkeää. Parhaim-

millaan moniammatillinen yhteistyö toimii juuri näin. Tämän vuoksi onkin keskeistä, että 

nuoren kanssa työskentelevät ovat tietoisia hänen tilanteestaan kokonaisvaltaisemmin. 

 

Työelämän vaatimukset ovat kasvaneet. Nuorilta odotetaan ammatillisen osaamisen li-

säksi paljon muitakin tärkeitä taitoja. Niitä ovat muun muassa vuorovaikutus- ja viestin-

tätaidot, asiakaslähtöisyys, yhteistyötaidot, tietotekniikan osaaminen, itsensä johtaminen 

ja kyky itsenäiseen työhön. Näiden asioiden eteen tulisi tehdä entistä enemmän töitä. 

Oppimisvaikeudet ovat usein melko pysyviä, joten monet opiskelijat tarvitsevat erityis-

opetusta ja tukea läpi kouluvuosien. Monesti erityisopetus ei ole riittävää laadultaan tai 

määrältään eivätkä tukitoimet myöskään valmenna opiskelijoita riittävällä tavalla jatko-

opintoihin ja työelämään. Nivelvaiheen tärkeyteen on kiinnitetty vihdoin enemmän huo-

miota ja siihen tulisi panostaa vieläkin enemmän. Myös psyykkisen sairastumisen riski 

on tässä ikävaiheessa selvästi muita ikävaiheita suurempi. Tutkimuksissa on käynyt 

myös ilmi, että enemmistö ihmisistä kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa 

elämäänsä. Tutkijoiden mukaan olettamus siitä, että suurin osa ihmisistä tulee jossain 
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vaiheessa elämäänsä kärsimään jonkin asteisista mielenterveysongelmista, voi jopa hel-

pottaa niiden kohtaamista. 

 

Tiedämme tutkimuksellisen sekä käytännön tiedon kautta tukea tarvitsevien nuorten ti-

lanteen yläkoulussa, toisella asteella ja sen jälkeen. Tämänhetkinen tukijärjestelmä niin 

ammatillisella puolella kuin lukionkin osalta ei näytä olevan minkään tiedon valossa riit-

tävää. Onko meillä varaa kouluttaa tukea tarvitsevia nuoria ilman tarpeellisia tukiresurs-

seja? Oppimisvaikeudet ennustavat osaltaan myös ammatillisen koulutuksen jälkeen pu-

toamista sekä koulutus- että työmarkkinoilta. Mielestämme tukiresursseista päättävillä 

henkilöillä tulisi olla erityispedagogiikan koulutusta ja toisekseen ymmärrystä tilanteesta 

pidemmällä jatkumolla. Mikäli riittävää tukea ei ole saatavilla, oppimistulokset alkavat 

heiketä ja opiskelijoiden työmäärä kasvaa aiheuttaen stressiä. Ajan myötä oppimisvai-

keudet saattavat heikentää myös akateemista minäkäsitystä ja opiskelumotivaatiota, 

mikä pahimmillaan johtaa toisen asteen opintojen keskeyttämiseen. Pysyvä tuentarve 

peruskoulussa jatkuu yleensä edelleen toisella asteelle. Nivelvaihe peruskoulusta toi-

selle asteelle onkin äärimmäisen tärkeä. Opinto-ohjaajalla on tukea tarvitsevien nuorten 

kohdalla erityisen suuri vastuu tunnistaa mihin nuoria ohjataan ja miten kyseisessä pai-

kassa saadaan tarvittava informaatio tuen tarpeesta heti koulun alkaessa. Myös toisella 

asteella, vastaanottavassa päässä on vastuu nuoren tukemisesta alusta alkaen. Kuka 

varmistaa tukitoimien riittävyyden ja jatkuvuuden? Opiskelu on yhteiskunnalle kallista, 

joten kannattaisiko pidentyneeseen opiskeluaikaan kuluva raha mieluummin laittaa tuki-

resursseihin jo opiskelujen alusta lähtien? Oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret, jotka 

saavat riittämättömiä tukitoimia, eivät jatka opintojaan. He eivät siis saa ammattia. Itä-

Suomen yliopiston seurantatutkimus on ennustanut ja näyttänyt nuorten päätyvän työ-

elämän ja opiskelujen ulkopuolelle. (Sandberg 2016.) 

 

10.2 Opinnäytetyön hyödynnettävyys 

 

Friends-ohjelma on laajasti tutkittu ohjelma, jolla on vankka teoreettinen perusta ahdis-

tusta ja masennusta ennaltaehkäisevänä toimintana. Myös ne nuoret, joiden oireita on 

vaikea havaita, saattavat osallistua siihen. Tapaamiset auttavat tunnistamaan oireet ja 

tarvittaessa nuori voidaan ohjata avun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se 

sopii moneen tilanteeseen ja sitä voidaan käyttää yhdessä muiden mielenterveyttä tuke-

vien ohjelmien rinnalla (Barrett 2016.) Kehittämisen näkökulmasta opinnäytetyömme 

avulla on saatu ajankohtaista ja ennen tutkimatonta tietoa erityisen tuen piirissä olevien 

nuorten sekä heidän vanhempiensa kokemuksista Friends-ohjelman vaikuttavuudesta 
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nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Opinnäytetyömme teoriaosiot nuoruudesta, 

elämänhallinnasta, hyvinvoinnista ja Friends-ohjelmasta antavat runsaasti tietoa tutkitta-

vasta aiheesta ja auttavat sen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä sekä tutkimustulos-

ten tulkinnassa.  

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa näitä saatuja tietoja voidaan hyödyntää seuraavissa 

nuorten kanssa tehtävissä Friends-ohjelman toteutuksissa sekä Aseman Lapset ry:ssä 

Friends-ohjelman kehittämisessä sekä tulevissa ohjaajien koulutuksissa. Kerätyillä tie-

doilla voidaan lisätä kouluttajien tietoutta Friends-ohjelman vaikuttavuudesta ja merkityk-

sestä erityisen tuen piirissä olevien nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Myös van-

hempien kiinnostuksen ja osallistumisen merkityksellä on ollut tärkeä rooli työssämme. 

Vanhempien osallistumisella on huomattava vaikutus kodin ja koulun yhteistyölle sekä 

lapsen emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen tukijana. Yhteiset tapaamiset mahdol-

listavat myös vanhempien verkostoitumisen. (Joronen – Koski 2010: 230.)   

 

10.3 Kehitysehdotukset 

 

Opinnäytetyömme aineiston keruuta suorittaessa huomasimme myös, että nuorten hy-

vinvointiin ja syrjäytymiseen liittyviä tekijöitä oli tutkittu paljon eri puolilla maailmaa. Tut-

kitaanko nuorten omia kokemuksia syrjäytymiseen liittyvistä syistä kuitenkaan riittävästi? 

Nuorten syrjäytymisen tutkimuksissa tarkoitetaan usein yhteiskunnallisten järjestelmien, 

kuten koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien ulkopuolelle jäämiseen sekä sen hyvinvoin-

tivaikutuksiin. Merkittäviä syrjäytymisen riskitekijöitä ovat lisäksi matala koulutus, pitkä-

aikainen työttömyys ja toimeentulo-ongelmat. Myös elämänhallintaan liittyvillä ja tervey-

dellisillä ongelmilla on suuri vaikutus syrjäytymiseen unohtamatta sosiaalisten suhteiden 

vähyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden vaikutuksia syrjäytymiseen. (Myrskylä 2012.) 

Myös vähemmän näkyvien ja äänessä olevien nuorten ääni pitäisi saada paremmin kuu-

luville, jonka Kannasoja (2013) tutkimuksessaan tuo ilmi. Myös lasten ja nuorten hyväk-

syminen asiantuntijoiksi palveluiden kehittämisessä olisi mielestämme tärkeää. (Lapsuu-

den ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla 2013: 41.) 

  

Isien osalta tasavertaiseen huomioimiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Opin-

näytetyössä käyttämissämme tutkimuksissa isien vastaukset on usein jätetty huomioi-

matta, koska niitä on palautunut liian vähän. Kuitenkin alle kouluikäisten vanhemmille 

suunnatun tutkimuksen mukaan molempien vanhempien suurimpina toiveina ovat olleet 
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isien tasavertainen huomioiminen niin asiakkaana kuin lastensa kasvattajinakin. He toi-

voivat myös palvelujen käyttäjien äänen huomioimista palveluja suunniteltaessa sekä 

tutun työntekijän kulkevan perheen rinnalla pidemmän aikaa. Tietenkin on myös oltava 

mahdollisuus vaihtaa työntekijää, jos yhteistyö ei suju. Myös vastavuoroisten tiedon-

hankkimismenetelmien ja sosiaalisen median käyttö on ollut vanhempien toivelistalla. 

Toiveita on paljon ja tämä kaikki tietenkin lisää paineita henkilökunnan täydennyskoulu-

tukselle. Henkilökunnalta nämä muutokset edellyttävät avointa ja innostunutta mieltä ke-

hittää omaa työtään asiakeskeisemmäksi ja asiakkaan tarpeet paremmin huomioivaksi. 

(Tuominen – Kaljonen – Ahonen – Rautava 2012.)  

 

Nuorilta ja vanhemmilta saadun palautteen perusteella yhdeksi kehittämisehdotuksek-

semme on noussut Friends-ohjelmaan liittyvän verkkopohjaisen työkalun rakentaminen.  

Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen tekemän yli 200 tutkimusta 

koskevan tutkimuskartoituksen (Lehtikangas 2015) mukaan merkittäviä verkkokulttuuria 

koskevia teemoja ovat olleet verkon mahdollistamat identiteettikokeilut, se monipuolistaa 

ystävyyssuhteita, laajentaa kaveripiiriä ja tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tutki-

mus koskee vuosina 2010–2014 julkaistuja nuorten verkkokulttuuria käsitteleviä kotimai-

sia tutkimuksia. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki nuoret käyttävät tietoteknologiaa, 

kaksi kolmasosaa kaksi tuntia päivässä ja kolmannes yli kolme tuntia päivässä. Nuoret 

näkevät internetin sosiaaliset ympäristöt kätevänä tapana pitää yhteyttä läheisten kave-

reiden ja sukulaisten lisäksi myös kaukana asuvien tai muuten etäisempien kavereiden 

kanssa. Nuorista 16 % viettää enemmän aikaa kavereiden kanssa verkossa kuin kasvo-

tusten ja 19 % ainoastaan verkossa. Tämä olisi hyvä lähtökohta verkkopohjaisen 

Friends-työkalun rakentamiselle. Nuori voisi itse työskennellä sen avulla silloin kun se 

hänelle sopii. Esimerkiksi koulussa käytäisiin yhdessä läpi Friends-ohjelman työkalun 

perusteet ja jatko olisi itsenäistä ja vanhempien kanssa työskentelyä. Koulun seuranta-

tapaamiset olisivat yhteiset sekä nuorille että vanhemmille tai esimerkiksi esiin tulleet 

haasteet vaikuttaisivat kokoonpanoon ja tuki voitaisiin kohdistaa nuoren yksilöllisiin tar-

peisiin. Siihen voisi yhdistää myös muille läheisille kuin vanhemmille lähetettävän erilli-

sen osion. Tämä olisi erilainen ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden ennaltaeh-

käisyyn keskittynyt väline, jolloin nuorten vaihtoehdot haasteiden käsittelyyn lisääntyisi-

vät. Se lisäisi myös niiden nuorten mahdollisuuksia keskusteluun, joille kasvotusten kes-

kustelu on haastavaa. Heidän ei tarvitse jäädä ongelmiensa kanssa yksin. Lisäksi se 

lisäisi nuorten toivomaa yhteistä tekemistä vanhempiensa kanssa. Vaihtoehtoja on hyvä 

olla olemassa. Verkkopohjainen työkalu voisi toimia myös yhtenä kommunikoinnin väli-
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neenä esimerkiksi huolilomakkeena. Nuori voisi täyttää ja lähettää sen aikuiselle etukä-

teen, jolloin molemmat osapuolet voisivat valmistautua tapaamiseen paremmin – pu-

heeksi ottaminen helpottuisi. Nuorten vaihtoehdot keskustelemiselle lisääntyisivät ja 

avun pyytämisen kynnys madaltuisi. Kasvokkain ja verkossa tapahtuva toiminta voitaisiin 

limittää kiinteästi toisiinsa. Lähtökohtana olisi aina nuoren oma tarve. Verkkonuorisotyön 

valtakunnallisen kehittämiskeskuksen Verken (n.d.) mukaan nuorisotyössä tulisi hyödyn-

tää nykyistä enemmän digitaalista mediaa ja teknologiaa, joka mahdollistaisi nuorten hy-

vinvoinnin, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen. Digitaalisuus nuorisotyössä 

ei ole pelkästään väline, vaan se tulisi ymmärtää myös sisältönä, kulttuurina ja toimin-

taympäristönä. 
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Tutkimuksen hyödyt/vaikutukset              

 

Ei välttämättä välitöntä sovellettavuutta, mutta antaa suuntaa tuleville kou-

lutuksille tai lisätutkimuksille 
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5 Allekirjoitukset 

 

Käsitellessämme työntekijöiden tai asiakkaiden tietoja sitoudumme siihen, että emme 

käytä saamiamme tietoja muuhun kuin tutkimustarkoitukseen tai em. henkilöiden tai hei-

dän läheisten vahingoksi tai halventamiseksi. Emme luovuta henkilötietoja sivullisille. Si-

toudumme raportoimaan tutkimuksesta tutkimusluvan myöntäjälle. 

 

Päiväys 

 

Helsingissä 3.5.2017 

 

Hakijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

________________________ _________________________ 

Sari Kellokumpu                                      Hanna Viinikainen-Mäkinen 

 

 

 

 

PÄÄTÖS 

 

1.     Myönnetään hakemuksen mukaisena 

2.     Myönnetään edellyttäen, että huoltajilta saadaan kirjalliset luvat oppi-

laiden osalta 

3.     Hakemus hylätään seuraavin perustein 

 

Päiväys 

 

____________________ _____/_____ 2017 

 

Tutkimusluvan myöntäjän nimi ja nimen selvennys 

 

________________________________________ 
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Tieto-/suostumuslomake tutkimukseen osallistuvien nuorten huoltajille 

 

Tietoa tutkimuksesta tutkimukseen osallistuville 

 

Hei! 

 

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa (AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Teemme 

tutkimusta opinnäytetyötämme varten Friends-ohjelman toimivuudesta nuorten ja van-

hempien näkökulmista katsottuina. Toteutamme selvityksen yhteistyössä Valterin ylä-

koulun kanssa. Tutkimus toteutetaan kyselylomakkeen avulla, jonka täyttäminen kestää 

noin 30 minuuttia. Kysely suoritetaan 24.5.2017 koulussa oppitunnin aikana. Tutkimus 

valmistuu elokuussa 2017. 

 

Allekirjoittamalla tämän suostumuksen annat luvan lapsellesi osallistua kyselyn tekemi-

seen sekä kyselyaineiston käyttöön opinnäytetyössämme. Käsittelemme tiedot ehdotto-

man luottamuksellisesti. Nuoren osuutta ei voida tunnistaa lopullisesta työstä. Kerättyä 

tietoa käytetään ainoastaan opinnäytetyön tekemiseen ja kaikki aineistot tuhotaan tutki-

muksen valmistuttua. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voitte ve-

täytyä tutkimuksesta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta voi kysyä meiltä opiskelijoilta sähköpostilla: sari.kello-

kumpu@metropolia.fi tai hanna.viinikainen-makinen@metropolia.fi. Vastaamme mielel-

lämme kysymyksiisi. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

sosionomiopiskelijat Sari Kellokumpu ja Hanna Viinikainen-Mäkinen 
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Annan suostumukseni lapseni _________________________ kanssa tehtävään kirjalli-

seen haastatteluun sekä kyselyaineiston käyttöön opinnäytetyössämme. 

 

Jyväskylässä ____ . ____ . 2017 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

____________________________________________________________________ 
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Palautekysely: Nuorten kokemuksia Friends-ohjelman vaikutuksista hänen omaan 

hyvinvointiin ja elämänhallintaan 

 

Hyvä yläkoululainen! 

 

Tämä kysely on osa Metropolian ammattikorkeakoulun sosionomien opinnäytetyötä. Ke-

räämme Valterin yläkoulun oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia Friends-ohjelman vaiku-

tuksista heidän omaan hyvinvointiinsa. Vastaamalla kysymyksiin sinulla on mahdollisuus 

kertoa omista tuntemuksistasi ja kokemuksistasi sekä mahdollisesti vaikuttaa siihen, mi-

ten Friends-ohjelmaa tullaan jatkossa toteuttamaan ja kehittämään. Kyselyyn vastaami-

nen on vapaaehtoista. Jokainen vastaus on kuitenkin meille hyvin arvokas ja tarpeelli-

nen. 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti opiskelijoiden toimesta, eikä kyselyyn vastan-

neiden henkilöllisyyttä tai yksittäisiä vastauksia paljasteta missään projektin vaiheessa. 

Ethän kirjoita omaa nimeäsi vastauslomakkeeseen. Kun olet vastannut kyselyyn, palaut-

taisitko lomakkeen opettajallesi. Lomakkeet toimitetaan yhdessä kirjekuoressa opiskeli-

joiden käyttöön. Projektin päätteeksi vastauslomakkeet hävitetään. 

 

Luethan kysymyksen huolellisesti läpi ennen vastaamista. Kerro mielipiteesi omin sa-

noin. 

 

1.  Kuinka monta kertaa olet tehnyt Friends-ohjelman harjoitteita? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.  Oletko tehnyt harjoitteita yhdessä vanhempasi kanssa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.  Jos vastasit edelliseen kysymykseen “en”, niin olisitko halunnut tehdä harjoitteita yh-

dessä vanhempasi kanssa? Kerro miksi toivoisit saavasi tehdä niitä vanhempiesi 

kanssa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.  Jos vastasit edelliseen kysymykseen “kyllä”, niin miltä sinusta tuntui tehdä harjoitteita 

yhdessä vanhempasi kanssa? Toivoisitko enemmän yhteisesti tehtäviä harjoitteita? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5.  Onko Friends-ohjelma vaikuttanut taitoihisi kohdata muita ihmisiä? Jos vastasit kyllä, 

niin kerro tarkemmin, miten? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6.  Onko Friends-ohjelma vaikuttanut mielestäsi siihen, millaisena muut sinut kokevat? 

Kerro ajatuksistasi tarkemmin? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7.  Oletko löytänyt uusia ystäviä Friends-ohjelman avulla? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8.  Ovatko kokemuksesi kiusaamisesta tai siihen puuttumisesta muuttuneet Friends-oh-

jelman myötä? Jos vastasit kyllä, niin kerro ajatuksistasi tai tilanteista tarkemmin? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                 
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9.  Onko Friends-ohjelma vaikuttanut taitoihisi käsitellä tunteita tai kertoa tunteistasi 

muille? Jos vastasit kysymykseen kyllä, niin kerro siitä tarkemmin? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10.  Onko ilon-, surun- tai vihan tunteiden ilmaiseminen helpottunut Friends-ohjelman 

avulla? Kerro tarkemmin, miten se on helpottunut? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11.  Elämässä on mukavia ja vähemmän mukavia asioita. Jos eteesi tulee vähemmän 

mukava asia, onko Friends-ohjelma auttanut sinua ongelmien kohtaamisessa tai ratkai-

semisessa? Kerro tarkemmin, miten se on auttanut? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12.  Mitä ajattelet itsestäsi? Ovatko ajatuksesi itsestäsi muuttuneet Friends-ohjelman 

harjoitteiden myötä? Kerro ajatuksistasi tarkemmin? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

13.  Voitko vaikuttaa tekemiisi valintoihin paremmin Friends-ohjelman harjoitteiden avus-

tuksella? Onko sinusta tullut rohkeampi? Jos vastasit kysymykseen kyllä, niin kerro aja-

tuksistasi tarkemmin? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14.  Onko Friends-ohjelma tuonut esiin vahvuuksiasi? Mitä vahvuuksia olet itsestäsi löy-

tänyt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15.  Oletko huomannut itsessäsi asioita, joissa olet hyvä? Mitä olet huomannut? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16.  Jos vanhempasi ovat tehneet Friends-ohjelman harjoitteita kanssasi, koetko että 

vanhempasi tuesta ja avusta on ollut sinulle hyötyä harjoitteiden tekemisessä? Kerro 

tarkemmin mitä tukea tai apua olet saanut?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

17.  Jos teit Friends-ohjelman harjoitteita yhdessä vanhempasi kanssa, miltä yhteinen 

tekeminen on sinusta tuntunut? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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18.  Jos mieleesi tulee muuta avointa palautetta tai mielipidettä Friends-ohjelman har-

joitteista tai harjoitteiden tekemisestä voit kirjoittaa niitä tähän. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Jos joku kyselyn kysymys jää vaivaamaan sinua, otathan rohkeasti asian esiin turvallisen 

aikuisen kanssa. 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

Aurinkoista kevättä toivottavat 

 

Metropolian opiskelijat 

 

Sari ja Hanna 
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Palautekysely: Friends-ohjelman vaikutukset nuoren hyvinvointiin ja elämänhal-

lintaan vanhempien kokemana 

 

Hyvä vanhempi! 

 

Tämä kysely on osa Metropolian ammattikorkeakoulun sosionomien opinnäytetyötä.  Ke-

räämme Valterin yläkoulun oppilaiden vanhempien ajatuksia ja kokemuksia Friends-oh-

jelman vaikutuksista nuoren hyvinvointiin. Vastaamalla kysymyksiin sinulla on mahdolli-

suus kertoa havainnoistasi sinulle tärkeistä asioista sekä mahdollisesti vaikuttaa siihen, 

miten Friends ohjelmaa tullaan jatkossa toteuttamaan ja kehittämään. Kyselyyn vastaa-

minen on vapaaehtoista. Jokaisen vastaus on meille kuitenkin erittäin arvokas ja tarpeel-

linen. 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti opiskelijoiden toimesta, eikä kyselyyn vastan-

neiden henkilöllisyyttä tai yksittäisiä vastauksia paljasteta missään projektin vaiheessa. 

Ethän kirjoita omaa nimeäsi vastauslomakkeeseen. Kun olet vastannut kyselyyn, palaut-

taisitko lomakkeen palautuskuoressa lapsesi mukana opettajalle. Projektin päätteeksi 

vastauslomakkeet hävitetään. 

 

Luethan kysymykset huolellisesti ennen vastaamista. Kerro mielipiteesi omin sanoin. 

 

1.  Kuinka monta kertaa olet tehnyt lapsesi kanssa Friends-ohjelman harjoitteita? 

__________________________________________________________________ 

 

2.  Jos olette tehneet harjoitteita yhdessä, niin minkälaista tukea/apua lapsesi on kaivan-

nut/saanut mielestäsi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3.  Miltä harjoitteiden tekeminen yhdessä on tuntunut? Oletko havainnut yhteisesti teh-

tyjen harjoitteiden helpottaneen lapsesi mahdollisuuksia tehdä Friends-ohjelman harjoit-

teita? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.  Oletko havainnut Friends-ohjelman vaikuttaneen lapsesi sosiaalisiin taitoihin? 

_____________________________________________________________________  

 

5.  Jos koet Friends-ohjelman vaikuttaneet lapsesi sosiaalisiin taitoihin, minkälaisia muu-

toksia olet huomannut? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6.  Minkälaisia havaintoja olet tehnyt lapsesi tunteiden käsittelytaidoissa? Pohdi, ovatko 

ne muuttuneet tai kehittyneet Friends-ohjelman myötä? Oletko esimerkiksi huomannut, 

ovatko ilon-, surun- tai vihan tunteiden ilmaiseminen helpompaa nyt kuin aikaisemmin? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7.  Oletko havainnut lapsesi empatiataidoissa tapahtuneen muutoksia? Tiedostaako lap-

sesi esimerkiksi miltä hänestä tai sinusta aikuisena mikäkin asia milläkin hetkellä tuntuu? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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8.  Oletko huomannut muutoksia lapsesi ajatuksissa, asioissa, jotka liittyvät hänen itse-

tuntoonsa? Jos olet huomannut, niin minkälaisia muutoksia olet havainnut? 

  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9.  Oletko havainnut muutoksia lapsesi minäkuvassa? Jos olet havainnut muutoksia, niin 

minkälaisia muutoksia olet havainnut? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10.  Jos olet havainnut itsetuntoon liittyviä muutoksia, ovatko muutokset mielestäsi alka-

neet Friends-ohjelman aloituksen jälkeen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11.  Elämässä on mukavia ja vähemmän mukavia asioita. Oletko huomannut, että lap-

sesi ongelmanratkaisutaidoissa tai haasteellisten asioiden kohtaamisessa olisi tapahtu-

nut muutoksia? Minkälaisia ajatuksia sinulle tulee mieleen? Miten Friends-ohjelma on 

mahdollisesti vaikuttanut lapsesi ongelmanratkaisutaitoihin vai onko se vaikuttanut nii-

hin? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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12.  Muuta avointa palautetta tai mielipiteitä Friends-ohjelmasta tai ohjelman harjoittei-

den tekemisestä? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

Aurinkoista kevättä toivottavat 

 

Metropolian opiskelijat 

 

Sari ja Hanna 

 


