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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa toisen asteen ammatillisen 
oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuollon resursseja sekä käytössä olevia 
menetelmiä nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Tavoitteena oli selvittää 
yhteisöllisen opiskeluhuollon tiedot ja taidot sekä menetelmät ja toimintatavat 
nuorten mielenterveystyön edistämiseksi toisen asteen ammatillisessa oppilai-
toksessa.   
 
Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Nuorten mielenterveysseura – Yeesi 
ry:n kanssa. Toteutimme opinnäytetyön aineistonkeruun teemahaastatteluin 
toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Haastateltavina olivat oppilai-
toksen opiskeluhuollon toimijat, yhteensä kuusi ammattilaista.  
 
Haastatteluissa selvisi, että ammatillisessa koulutuksessa opiskeluhuollon toi-
mijoilla on hyvät tiedot ja taidot nuorten mielenterveyden edistämistyöhön. 
Tällä hetkellä nuorten mielenterveyden ehkäisemistyön toteuttaminen on 
haasteellista resurssien puutteellisuuden vuoksi. 
 
Teemahaastattelujen tuloksien pohjalta nuorten mielenterveyden edistämistä 
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa voitaisiin kehittää ottamalla aktiivisesti yh-
teistyökumppaneita mukaan opiskelijoiden arkeen. Yhteistyökumppanit voisi-
vat jalkautua omalla toimipisteellään oppilaitoksen sisälle ja tarjota opiskeli-
joille matalan kynnyksen tarvittaessa avun hakemiseen.  
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The purpose of this thesis was a chart the resources of community care edu-
cation in secondary vocational education and the methods used to promote 
the mental health of young people. The aim was to find out the knowledge and 
skills of the community education and the methods and practices for promoting 
the mental health care of young people in secondary vocational education in-
stitutions. 
 
The thesis is made in colloboration with Nuorten mielenterveysseura - Yeesi 
ry. We carried out the dissertation with the theme interviews of the material 
collecting in the vocational second degree educational institution. The intervie-
wees were actors of the studying maintenance of the educational institution, 
altogether six professionals. 
 
In the interviews became clear that in the vocational education the actors of 
the studying maintenance have good information and skills to the promotion 
work of the mental health of the adolescents. At the moment carrying out the 
preventing work of the mental health of the adolescents is challenging because 
of the need of the resources. 
 
Based on the results of theme interviews the promotion of the mental health of 
the adolescents in the communal studying maintenance could be developed 
by taking actively for the students' workday according to Partners in coopera-
tion. They could bring their own office inside the educational institution and 
offer the students a low threshold for the searching of the help for. 
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JOHDANTO 

 

 

Peruskoulun jälkeiset opinnot lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa tar-

koittavat toisen asteen koulutusta. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten li-

säksi toisen asteen koulutusta tarjoavat myös esimerkiksi kansanopistot. Lu-

kion ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää 

kolmesta neljään vuotta. (Kun koulu loppuu 2018. Minne opiskelemaan? Toi-

nen aste.)  

 

Yksi hallituksen kärkihankkeista on Ammatillisen koulutuksen reformi. Sen 

myötä uudistuksen kohteena ovat ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, 

toimintaprosessit, tutkintojärjestelmä ja järjestäjärakenteet. Käytännössä uu-

distus tarkoittaa työssä tapahtuvan oppimisen lisääntymistä, yksilöllisiä opin-

topolkuja ja sääntelyn purkamista. Uudistusta perustellaan välttämättömäksi, 

koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammat-

titaitoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015. Hankkeet ja säädösvalmistelu. 

Ammatillisen koulutuksen reformi.) Uudistuksen myötä monissa ammattioppi-

laitoksissa opettajien sekä lähiopetuksen määrää on vähennetty, joten nuorten 

mahdollisuus ammattiin kuuluvien perustaitojen oppimiseen on heikentynyt 

(Munukka 2018). 

 

Mielenterveyden edistäminen on kaikkien ammatillisen oppilaitoksen opiskeli-

joiden kanssa työskentelevien vastuulla. Koulun antama rohkaisu ja tuki ovat 

avainasemassa nuoren myönteisessä kehityksessä ja nuorten mielenterveys-

ongelmiin tarttumisessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013, 12–13.)  

 

Kouluterveydenhuolto vastaa oppilaiden terveydenhoidosta, terveysneuvon-

nasta ja koulun terveydellisten olojen valvonnasta. Kouluterveydenhuollon pe-

rustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua 

ja hyvinvointia. Kouluterveydenhuollon merkitys oppilaan hyvinvoinnille on tär-

keää, koska terveydenhoitaja on yleensä oppilaalle tutuin opiskeluhuoltopal-

velujen henkilökunnasta. (Vismanen 2011.) Opiskelemme terveydenhoitajiksi 
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ja olemme hyvin kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista, jonka vuoksi aloimme 

prosessoimaan opinnäytetyötämme nuorten hyvinvoinnin ympärille. 

 

Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Nuorten mielenterveysseura - 

Yeesi ry:n kanssa. Opinnäytetyömme tavoitteena oli teemahaastattelujen 

kautta tuottaa yhteistyökumppanimme käyttöön tietoa toisen asteen oppilaitok-

sen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatavoista, tiedoista ja taidoista sekä 

käytettävissä olevista menetelmistä nuorten mielenterveystyön edistämiseksi. 

Opinnäytetyömme tuloksista kokoamme kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5 

opinnoissa sähköisen posterin yhteistyökumppanimme käyttöön. Yhteistyö-

kumppanimme voi käyttää kokoamaamme tietoa yhteiskunnalliseen vaikutta-

miseen nuorten mielenterveyden edistämisessä sekä nuorten mielenterveys-

ongelmien ennalta ehkäisemisessä. 
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 NUORTEN MIELENTERVEYSSEURA – YEESI RY 

 

 

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry on perustettu vuonna 2011, ja se on 

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura. Ennalta 

ehkäisevän ja edistävän työotteen kautta Yeesi toteuttaa voimavaralähtöistä 

mielenterveystyötä, joka edistää nuorten hyvinvointia positiivisuuden kautta. 

Yhdistyksen sanoma on, että mielenterveys on elämäntaitoa, resurssi ja voi-

mavara. Kaikilla on mielenterveys ja se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Yeesi on yksi Suomen mielenterveysseuran jäsenseuroista, jonka toiminnan 

rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysministeriö. (Nuorten mielen-

terveysseura – Yeesi ry i.a.a. Tutustu. Positiivisen mielenterveyden puolesta.) 

 

Nuorilta nuorille -periaate, yhdessä tekeminen ja positiivisen mielenterveyden 

edistäminen ovat perustana Yeesin toiminnalle. Mielenterveyden edistäminen 

vapaaehtoistoiminnan, harrastustoiminnan sekä oppilaitos- ja järjestöyhteis-

työn avulla järjestettävä harrastustoiminta kuuluvat Yeesin toimintaan. Kaikille 

13–30-vuotiaille nuorille yeesimäinen vapaaehtoistoiminta tarjoaa keinoja ja 

mahdollisuuksia edistää omaa ja toisten mielenterveyttä. Mielenterveyden 

huolehtimisen keinojen tuominen nuorten arkeen on oppilaitos- ja järjestöyh-

teistyön tavoitteena. Kulttuuritoiminnassa ideana on tarjota matalankynnyksen 

mahdollisuuksia harrastaa ja samalla pitää huolta omasta mielenterveydestä. 

(Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry i.a.b. Tutustu. Toimintaperiaate.) 

 

Nuorilta nuorille, ajankohtaisuus ja kehitysmyönteisyys, matala kynnys ja jous-

tavuus sekä positiivisuus ovat Yeesin arvoja. Yeesi suunnittelee ja toteuttaa 

toimintaa yhdessä yeesiläisten kanssa, reagoi nopeasti nuorten elämässä ja 

toimintaympäristöissä tapahtuviin muutoksiin ja tarjoaa toimintamahdollisuuk-

sia yhdessä tekemiseen muiden kanssa. Yeesin vahvuutena on moninaisuus. 

Työntekijät ohjaavat nuoria kiinnittämään huomiota myönteiseen asenteeseen 

ja mielihyvää tuoviin asioihin omalla esimerkillään. (Nuorten mielenterveys-

seura – Yeesi ry i.a.c. Tutustu. Yeesin arvot.) 
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 NUORTEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS 

 

 

2.1 Hyvinvointi 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee hyvinvoinnin jakamalla sen osa-

tekijät kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä 

koettuun hyvinvointiin. Suomen kielessä hyvinvointi -käsite viittaa sekä yhtei-

sötason hyvinvointiin että yksilölliseen hyvinvointiin. Sosiaaliset suhteet, it-

sensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma luetaan yksilöllisen 

hyvinvoinnin osatekijöiksi. Kun taas muun muassa elinolot, työllisyys, työolot 

ja toimeentulo ovat yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018a. Aiheet. Hyvinvointi ja terveys erot. Eriarvoisuus. Kes-

keisiä käsitteitä.) 

 

Hietala ym. (2010, 162) mukaan ihmissuhteiden ja lapsuuden aikaisten hoiva-

suhteiden katkeaminen on uhkana nuorten hyvinvoinnille. Erityinen riski oireh-

tia psyykkisesti on puutteellisen vanhemmuuden takia toistuvasti uuteen paik-

kaan sijoitetulla nuorella. Erityisiä haasteita palveluverkostolle tuovat maahan-

muuttajaperheet ja monikulttuurisuus, jotka vaativat monelta eri ammattiryh-

mältä erityistä osaamista.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018b, 3) jul-

kaisun mukaan vuoden 2017 aikana huostaanotettuna oli 10 526 lasta ja 

nuorta. Huostassa olleiden 16–17-vuotiaiden lasten ikäryhmän osuus väes-

töstä oli 3 %, joka oli nuorempia ikäryhmiä selvästi suurempi. Kiireellisesti si-

joitettiin ikävuosittain tarkasteltaessa eniten 15-vuotiaita. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen (2018c, 2–3) julkaisun mukaan lasten- ja nuorisopsykiatrian 

sekä lastensuojelun asiakkaana oli yhteensä noin 100 000 lasta. Molemmilla 

sektoreilla asiakkaina oli eniten teini-ikäisiä. 6 700 lasta oli vuoden aikana sekä 

lastensuojelun sijoituspaikassa että lasten ja nuorisopsykiatrian asiakkaana. 

Psykiatrian avo- tai osastohoidossa olleista 13–17-vuotiaista 17 % oli myös 

sijoitettuna vuoden aikana, kun taas kodin ulkopuolelle sijoitetuista 53 % oli 

nuorisopsykiatrian asiakkaana. 

 

Myöhemmän terveyden, elintapojen ja myös mielenterveyden häiriöiden näkö-

kulmasta keskeinen kehitysvaihe on nuoruus. Monet vakiintuvista elintavoista 
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ja tottumuksista, kuten suhtautuminen liikuntaan, päihteisiin ja ruokailuihin 

omaksutaan nuorena tehtyjen kokeilujen kautta. (Marttunen, Huurre, Strand-

holm & Viialainen 2013, 10.) Terveelliset elintavat, erityisesti liikunnan ja levon 

tasapainoinen suhde sekä päihteettömyys, monipuoliseen ravitsemukseen liit-

tyvä painonhallinta, tasapainoinen mielenterveys ja tunne-elämä, harrastukset 

sekä sosiaaliset suhteet kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden myönteisiin toimin-

tamalleihin. Vaikka käsitteitä on hankala määritellä, silti hyvinvointi ja terveys 

ovat kaikkien ikäryhmien arvoja. (Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys i.a, 

Suomen Akatemian tutkimusohjelma SKIDI-KIDS 2010–2013.)  

 

 

2.2 Nuorten hyvinvoinnin edistäminen 

 

Hyvinvointia ja terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria edistetään amma-

tillisessa koulutuksessa monin eri tavoin. Suuressa osassa toimipisteistä nou-

datetaan kouluruokailusuositusta ja yhteisiä kirjattuja käytäntöjä, jotka tukevat 

toiminnan seurantaa ja varhaista puuttumista. Yhteiset kirjatut käytännöt ovat 

käytössä muun muassa siksi, että tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden 

käyttöä voidaan ehkäistä, niiden käyttöön puuttua, väärinkäyttäjiä voidaan oh-

jata hoitoon sekä opiskelijoiden poissaoloja voidaan ehkäistä ja niihin voidaan 

puuttua valtaosassa toimipisteistä. Toimipisteissä oli käytössä monia kirjattuja 

yhteisiä käytäntöjä, joiden avulla toiminnan seuraaminen ja avun tarjoaminen 

tarvittaessa riittävän varhain on mahdollista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016a. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa.)  

 

Kuviossa 1 havainnollistamme, mihin erilaisiin tilanteisiin kirjattuja yhteisiä käy-

täntöjä toimipisteet käyttivät vuonna 2016. Kirjattu yhteinen käytäntö oli käy-

tössä opiskelijan alkoholin ja huumeiden käyttöön puuttumiseksi 97 % toimi-

pisteissä, 95 % toimipisteissä päihteitä väärinkäyttävän opiskelijan hoitoon oh-

jaamiseksi ja 93 % toimipisteistä päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Poissa-

olojen ehkäisemisestä ja poissaoloihin puuttumisesta, keskeyttämisvaarassa 

olevien opiskelijoiden tukemisesta ja keskeyttämisten syiden seurannasta yh-

teiset kirjatut käytännöt olivat käytössä 87–91 % toimipisteistä. Istumisen vä-

hentämiskesi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi yhteinen kirjattu käytäntö 



9 
 

 

oli käytössä vain 12 % toimipisteistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa.) 

 

 

 

KUVIO 1. Yhteisen kirjatun käytännön käyttö erilaisissa tilanteissa toimimi-

sesta toimipisteessä prosentteina vuonna 2016 (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos 2016a. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulu-

tuksessa 2016).  

 

Tutkimuksen mukaan yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön suunnittelusta ja toteut-

tamisesta toimipisteissä vastaa opiskeluhuoltoryhmä, jonka kokoontumistihey-

dessä ja toiminnan järjestämisessä on eroja. Opiskeluhuoltopalvelujen am-

mattilaisten yhteisölliseen työhön käyttämä työaika oli vielä hyvin vaatimatonta 

tämän työn tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin nähden. Tarkistamista ja 

kehittämistä vaativat lisäksi yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaiset työ-

käytänteet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa.)  
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2.3 Nuorten mielenterveys 

 

Mielenterveys on monitahoinen käsite, jota on pyritty määrittelemään mielen 

sairauden kautta aikojen saatossa. Sitä on vaikea määritellä, sillä mielenter-

veys on elämän mittaan muuttuva tila ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Ihmi-

sen hyvinvointiin ja henkiseen toimintakykyyn mielenterveys viittaa laajana ja 

myönteisenä käsitteenä. Sigmund Freud (1856-1939), itävaltalainen tutkija ja 

lääkäri määritteli mielenterveyden kyvyksi rakastaa ja tehdä työtä. Kyseinen 

määritelmä on hyvä, mutta vaikeammin hahmotettava kokonaisuus on se, mitä 

rakastaminen ja työnteko vaativat ihmiseltä. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 9.) 

Holmbergin (2016, 13) mukaan WHO on määritellyt vuonna 2013 mielenter-

veyden hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen pystyy selviytymään elämään kuu-

luvista normaaleista haasteista ja näkemään omat kykynsä sekä kykenee ot-

tamaan osaa yhteisönsä toimintaan ja työskentelemään.  

 

Lönnqvistin, Heikkisen, Henrikssonin, Marttusen ja Partosen (2008, 26) mu-

kaan mielenterveyden olemuksen ymmärtäminen edellyttää tiedon siitä, mikä 

on mielenterveyden kannalta normaalia ja mikä poikkeavaa, mikä voisi olla 

ihanteellinen mielenterveys, miten mielenterveys keskimäärin ilmenee ihmis-

ten elämässä ja mistä eri tekijöistä jatkuvasti muuttuva mielenterveys on riip-

puvainen. Mielenterveys voidaan nähdä psyykkisten toimintojen ylläpitävänä 

voimavarana, jonka avulla ohjaamme elämäämme ja jota kaiken aikaa käy-

tämme ja keräämme.  

 

Mielenterveyden heikkenemistä voi olla vaikea huomata, koska mielenterveys-

ongelmat voivat alkaa vähitellen. Mielenterveyden sairaudet ja häiriöt ryhmi-

tellään tyypillisten oireiden, niiden esiintyvyyden ja asteen mukaan. (Holmberg 

2016, 13.) Hietaharjun ja Nuuttilan (2016, 11) mukaan selviytymiskykyä lisää-

vät mielenterveyttä suojaavat tekijät, jotka voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. 

Mielenterveysongelmien riskin on todettu vähenevän mitä enemmän yksilöllä 

on mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Ne voivat korjata riskeille altistumista, 

kompensoida tai vähentää riskien vaikutusta tai lisätä selviytymis- ja sopeutu-

miskykyä tai olla itsessään suojaavia omiin kykyihin luottamisen ja hyvän itse-

tunnon kautta. Sisäisiä suojaavia tekijöitä ovat muun muassa hyvä terveys, 

riittävän hyvä itsetunto, oppimiskyky ja vuorovaikutustaidot. Kun taas ulkoisia 
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suojaavia tekijöitä ovat muun muassa perhe ja ystävät, työ tai muu toimeen-

tulo, turvallinen elinympäristö ja suvaitsevaisuus.  

 

Kiinnostuksen säilyttäminen elämään ja toivon yllä pitäminen ovat tärkeitä mie-

lenterveyden kannalta. Ihmisen on todettu voivan paremmin, jos hän pitää 

kiinni arjen rytmistä, lepää riittävästi, ruokailee monipuolisesti ja liikkuu oman 

mieltymyksensä mukaisesti. Mielenterveyteen myönteisesti vaikuttaa mielihy-

vää tuovien asioiden tekeminen sekä rentoutuminen. Ihmisen olisi hyvä pitää 

yhteyttä läheisiin ja ystäviin sekä pyytää apua tarvittaessa. (Hietaharju & Nuut-

tila 2016, 12.) Mielenterveys muovautuu persoonallisen kasvun ja kehityksen 

myötä koko elämän ajan. Hyvä mielenterveys auttaa ihmisiä kokemaan elä-

män mielekkääksi, toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä sekä sol-

mimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018d. Aiheet. Mielenterveys. Mielenterveyden edistäminen. Opiskelijoiden 

mielenterveys. Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa.)  

 

 

2.4 Mielenterveyshäiriöt nuorilla 

 

Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys on suunnilleen yhtä suuri kuin aikui-

suudessa sekä kaksinkertainen nuoruusiässä lapsuuteen verrattuna. Nuo-

ruusiässä niiden yleistyminen johtuu pääasiassa ahdistuneisuus-, käytös- 

sekä päihdehäiriöiden ja masennustilojen yleistymisestä. Varttuneemmilla 

nuorilla mielenterveyden häiriöt ovat olleet yleensä yleisempiä kuin varhais-

nuoruudessa. (Lönnqvist ym. 2008, 596.) Väestötutkimuksissa on selvinnyt, 

että ennen 14 vuoden ikää on alkanut jo noin puolet aikuisiän mielenterveys-

häiriöistä ja noin kolme neljästä ennen 24. ikävuotta (Marttunen ym. 2013, 10).  

 

Lönnqvistin ym. (2008, 595) mukaan kun nuoren kehitys on pysähtynyt ja ta-

sapainottomuus aiheuttaa hänelle selviä haittoja: ihmissuhteet lukkiutuvat, 

nuorella on vaikeita ristiriitoja lähiympäristön kanssa, opiskelu lamaantuu, eikä 

nuori saa kehityksellistä tukea kärsii nuori silloin mielenterveyden häiriöstä. 

Nuoren käytöksen poikkeavuus kehityksen normaalipiirteistä on merkkinä häi-

riintyneestä kehityksestä. Tyypillinen merkki kehitysvaikeuksista on nuoren 
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muuttuminen, voimakas kuohunta, vetäytyminen toverisuhteista tai mielenkiin-

non menettäminen ikätovereita kiinnostaviin asioihin. 

 

Samanaikaiset häiriöt ovat yleisiä nuorten mielenterveyden häiriöissä. Niistä 

nuorista, joilla on joku mielenterveyshäiriö, ainakin puolella on kaksi tai use-

ampia samanaikaisia häiriöitä. Esimerkiksi nuori, jolla on käytöshäiriö, kärsii 

myös päihdehäiriöstä. Samaan aikaan esiintyvät häiriöt ovat vakavampia ja 

vaikeammin hoidettavia, jonka vuoksi samanaikaisten häiriöiden tunnistami-

nen on tärkeää. (Marttunen ym. 2013, 11.) Monihäiriöisyyden taustalla voi olla 

häiriö, jonka oirekuvaan liittyy niin erityyppisiä oireita, että se täyttää useam-

man häiriön diagnostiset kriteerit. Kahdella eri häiriöllä voi olla useita yhteisiä 

riskitekijöitä, tai yksi häiriö voi altistaa toiselle. Moniin eri nuoruusiän mielen-

terveyden häiriöihin ovat yhteydessä useat nuoruusiän kehitykseen ja nuorten 

elämänpiiriin kuuluvat riskitekijät, kuten varhainen puberteetti, koulukiusaami-

nen, sosiaalisen tuen puute, seksuaalisuuteen liittyvät pulmat ja ystävyyssuh-

teiden tai vanhemmuuden ongelmat. (Lönnqvist ym. 2008, 597.) 

 

Mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä nuorilla voidaan tarkastella kuviosta 2, jossa 

näkyy, että noin 20–25 % nuorista kärsii mielenterveyden häiriöistä. Mieliala-, 

ahdistuneisuus, käytös- ja päihdehäiriöt ovat yleisimmät nuorten mielenter-

veyshäiriöt. Mielenterveydenhäiriöt ovat nykyään Suomessa tavallisimpia kou-

lulaisten terveysongelmia. (Marttunen ym. 2013, 10.) 
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KUVIO 2. Mielenterveyshäiriöiden yleisyys prosentteina nuorilla (Marttunen 

ym. 2013, 10). 

 

 

2.5 Nuorten mielenterveyden edistäminen 

 

Mielenterveys on tärkeä osa terveyttä. Mielenterveyden edistäminen on posi-

tiivisen mielenterveyden tukemista, jolla pyritään vahvistamaan niitä asioita, 

joihin voidaan vaikuttaa myönteisesti. Nuoren tunteita ja toimintoja rohkaistaan 

ja omaa minä-kuvaa pyritään vahvistamaan. Kouluilla tulisi olla rooli mielenter-

veyden edistämisessä, ongelmien ennaltaehkäisyssä sekä kuormittuneiden 

opiskelijoiden tukemisessa. Mielenterveyden edistäminen edellyttää, että op-

pilaitoksen organisaatiolla ja opiskelijahuollon työntekijöillä on ammattitaitoa 

kohdata asia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013, 10–11.) Friisin, Eirolan 

& Mannosen (2004, 197) mukaan terveystiedon opetus kuuluu useiden koulu-

jen opetusohjelmaan, mutta opetuksessa huomion kiinnittäminen mielenter-

veyteen liittyviin asioihin kuten keskustelutaitoihin, itsevarmuuteen ja elämän-

muutoksiin valmistautumiseen on edelleen harvinaista. On toivottavaa, että 

koulut tekisivät ehkäisevää mielenterveystyötä esimerkiksi järjestämällä erilai-

sia ryhmiä.  

 

Ihmisten pitäisi pyrkiä unohtamaan mielenterveyden edistämistä koskevat 

suppeat ajatusmallit ja sen sijaan tarkastella nuorten terveyttä ja hyvinvointia  

asettumalla heidän asemaansa sekä muistamalla heidän ihmisarvonsa (Friis  

ym. 2004, 197). Aikuisen tehtävänä on tuoda opiskelijan elämään turvaa ja 

jatkuvuutta arkisiin toimiin. Opiskelijan elämä on usein kiireistä, koulutyöt vaa-

tivat ison osan päivästä ja kaverisuhteille pitäisi olla illalla aikaa. Turvallisia 

aikuisia tulee löytyä niin koulusta kuin vapaa-ajalta. Opiskelijan olisi hyvä olla  

itse tietoinen turvaverkostaan, kenelle voi jakaa tunteita ja ajatuksia, jo pelkkä  

tieto siitä, että ympärillä on luotettavia aikuisia häntä varten, tuo turvaa. (Erkko 

& Hannukkala 2013, 130—131.) 

 

Aikuiselta saatu hyvä palaute vahvistaa nuoren mielenterveyttä ja itsetuntoa.  

Aikuisen on aina otettava nuoren kertomat huolet vakavasti, sillä nuoren voi 

olla vaikea sanoittaa tunteitaan. Aikuisen tulee olla sensitiivinen ja herkkä 
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aistimaan nuoressa tapahtuneet muutokset ja tunteet. Kiireettömälle kohtaa-

miselle täytyisi löytää aikaa. (Erkko & Hannukkala 2013, 133.) 

 

Lönnqvist ym. (2008, 32) mukaan myönteisen huomion kiinnittäminen mielen-

terveyteen kansakunnan, kuntien, perheiden ja yksilöiden voimavarana ja tär-

keänä arvona on mielenterveyden edistämisen kulmakivi. Yhdentyvässä Eu-

roopassa mielenterveystyö tulisi nostaa kansanterveystyön tärkeäksi osaksi ja 

psykiatrinen hoito ammatillisesti pätevän erikoissairaanhoidon kiinteäksi 

osaksi. 

 

Ontarion hallitus julkaisi kesäkuussa 2011 asiakirjan Open Minds, joka on kat-

tava mielenterveys ja riippuvuussuhdestrategia, jonka yhdeksi vastaukseksi 

perustettiin Supporting Minds - asiakirja. Supporting Minds on opas oppilaan 

mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Asiakirja on tehty, koska kou-

luilla on tärkeä rooli tietoisuuden, ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen 

edistämisessä sekä opiskelijoiden yhdistämisessä yhteisöpalveluihin. Oppaan 

mukaan oppilaiden mielenterveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää luokkahuo-

nestrategioilla, kuten luomalla positiivinen luokkahuoneympäristö, stigmaa vä-

hentämällä: keskustelemalla mielenterveydestä luokkahuoneessa, opiskelijoi-

den tuntemisella ja mielenterveydestä puhumisella sekä opiskelijan että van-

hempien kanssa. (Ontario 2013.) 

 

 

2.6 Nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy 

 

Tukemalla nuoren kokonaisvaltaista tervettä kehitystä ja etsimällä erilaisia 

suojaavia tekijöitä voidaan ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia (Hietala 

ym. 2010, 165). Laajimmillaan ennaltaehkäisyä on kaikki mikä edistää ter-

veyttä, myös mielenterveyttä sekä nuorten suotuisaa, tervettä kehitystä. Esi-

merkiksi suunnittelemalla koulu tukemaan mielenterveyttä sekä opettamalla 

tietynikäisille nuorille sosiaalisia- ja ongelmanratkaisutaitoja voidaan parantaa 

yhteiskunnallisia rakenteita. Mielenterveyshäiriöitä voidaan pyrkiä ehkäise-

mään myös kehittämällä lapsiperheiden psykososiaalista tukea. (Marttunen 

ym. 2013, 14.) Nuorten mielenterveyden tukemiseen vaikuttaa se, että työtä 

tehdään jalkautumalla nuorten pariin. Toiminnan keskiössä on nuori, 
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toiminnassa huomioidaan perhe, arjen kulku ja muut toimijat. Työtä nuoren 

kanssa tulisi tehdä niin, että nuori voi itse vaikuttaa saamiinsa palveluihin ja 

hänen äänensä tulee kuuluviin. (Marttunen ym. 2013, 231.) 

 

Ennaltaehkäiseviä toimia voidaan suunnata erilaisiin riskiryhmiin kuten lievästi 

oireileviin nuoriin, joiden häiriö ei vielä täytä kliinisen häiriön tunnusmerkkejä. 

Esimerkiksi tukemalla lievistä masennusoireista kärsivää nuorta käsittelemään 

psyykkisesti kuormittavia elämäntilanteita voidaan ehkäistä hänen sairastumi-

sensa. Sairaudesta aiheutuvien haittojen minimointi ja sairauden uusiutumisen 

ehkäisy ovat myös tärkeää ennaltaehkäisyä. (Marttunen ym. 2013, 14.) Hieta-

lan ym. (2010, 64) mukaan nuorten ongelmissa varhaisella puuttumisella ja 

auttamisella säästetään myöhemmin rahaa nuorten- ja aikuispsykiatrisissa eri-

koissairaanhoidon palveluissa.  

 

Ehkäisevän psykiatrian lähtökohtana on mielenterveyden häiriöiden synnyn 

ehkäisemiseen ja siten tiettynä ajankohtana uusien sairaustapausten väes-

töön suhteutetun määrän, ilmaantuvuuden, alentamiseen. Ehkäisevän psyki-

atrian keinot voivat perustua mielenterveyden ja sen häiriöiden niin biologi-

seen, psykologiseen kuin sosiaaliseenkin tietoon. Ehkäisevän psykiatrian läh-

tökohtana mielenterveyshäiriöiden tutkimustieto sekä kyky soveltaa tietoa me-

nestyksellisesti väestö- tai riskiryhmätasolla. Esimerkiksi äitiys- ja lastenneu-

volatoiminta, jossa lapsen kehitykselle on pyritty luomaan parhaat mahdolliset 

lähtökohdat. (Lönnqvist ym. 2008, 30–31.)  
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 OPISKELUHUOLTO 

 

 

3.1 Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L 1287/2013) kokoaa yhteen lainsäädännössä 

hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säädökset ja takaa op-

pilaille maksuttomat oppilashuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuol-

lossa terveydenhoitajan työaika on järjestettävä niin, että opiskelija voi tarvit-

taessa päästä hänen vastaanotolleen ilman ajanvarausta. Opiskelijalle on jär-

jestettävä mahdollisuus saada välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon 

arkipäivisin virka-aikana.  

 

Opiskeluhuollon toteuttamisen ja johtamisen toiminnallisen kokonaisuuden ja 

monialaisen yhteistyön vahvistaminen, varhaisen tuen ja opiskelijoiden tarvit-

semien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun tur-

vaaminen sekä oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvoinnin, terveel-

lisyyden ja turvallisuuden, esteettömyyden, yhteisöllisen toiminnan sekä kodin 

ja oppilaitoksen välisen yhteistyön ja opiskelijoiden oppimisen, terveyden ja 

hyvinvoinnin sekä osallisuuden ja ongelmien syntymisen ehkäiseminen ovat 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksia (L 1287/2013). 

 

Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuksesta 

vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuolto on järjestettävä yhteistyössä 

opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vas-

tuussa olevien viranomaisten kanssa niin, että siitä muodostuu toimiva ja yh-

tenäinen kokonaisuus. Psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vas-

taa oppilaitoksen sijainti kunta alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lu-

kiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskeli-

joille heidän kotipaikastaan riippumatta. (L 1287/2013.) 

 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, ke-

hittämisestä, ohjauksesta sekä arvioinnista voi olla koulutuksenjärjestäjä koh-

tainen tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Myös jokin muu tehtä-

vään soveltuva ryhmä voi hoitaa opiskeluhuollon tehtäviä. (L 1287/2013.)  
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3.2 Opiskeluhuolto ja opiskeluhuoltopalvelut 

 

Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, sekä fyysisen ja psyykkisen 

terveyden edistämistä ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä. 

Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisen 

opiskeluhuollon palvelut, joihin kuuluu psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.  Koulutuksen järjestäjä on vas-

tuussa siitä, että opiskeluhuoltoa toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään ja sitä 

varten on laadittu opiskeluhuoltosuunnitelma, joka on oppilaitoskohtainen. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018e. Aiheet. Lapset, nuoret ja perheet. Pe-

ruspalvelut. Opiskeluhuolto.) Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetus- sekä sosi-

aali- ja terveystoimen, opiskelijoiden, heidän huoltajien ja muiden tarvittavien 

yhteistyötahojen kanssa (Opetus ja kulttuuriministeriö i.a. Vastuualueet. Yleis-

sivistävä koulutus. Oppilas- ja opiskeluhuolto). 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastokatsaus hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen lukioissa (2016b) mukaan opiskeluhuoltopalvelut ovat aiempaa 

paremmin käytettävissä. Monessa asiassa hyvään suuntaan on kehittynyt lu-

kioiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävä toi-

minta. Kuitenkaan opiskeluhuoltopalveluita ei edelleenkään ole tarjolla kai-

kissa lukioissa. 12 % lukioista psykologi- ja lääkäripalvelut puuttuivat kokonaan 

tai niiden järjestämisestä ei ollut tietoa ja 5 % lukioista näin oli kuraattoripalve-

lujen osalta. Edelleen tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden osallisuuden li-

säämiseen ja laajentamiseen osallistumisesta lukion toiminnan suunnitteluun 

ja kehittämiseen. 

 

Kuviossa 3 kuvaamme opiskeluhuoltopalvelujen käytettävyyden lukioissa vuo-

sina 2007–2016. Terveydenhoitajien työpanokset ovat vähentyneet pysyen 

kuitenkin valtakunnallisten mitoitussuositusten mukaisina, kun taas psykologi- 

ja kuraattorivoimavarat ovat kasvaneet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016b. Tilastokatsaus. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa – TEA 

2016.) 
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KUVIO 3. Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukioissa vuosina 2007–

2016 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016b. Tilastokatsaus. Terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen lukioissa – TEA 2016). 

 

 

3.3 Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja ku-

raattoripalvelut sekä monialainen asiantuntijaryhmän työskentely ovat yksilö-

kohtaista opiskeluhuoltoa (Kemi 2017). Yksilöllinen opiskeluhuolto on ehkäi-

sevää ja tukea tarjoavaa työtä. Kaikki koululaiset ja toisen asteen opiskelijat 

ovat yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakkuudessa terveystarkastusten 

kautta. (Hietanen-Peltola 2017.)  

 

Yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa ja hänen perhettään pyritään tukemaan yk-

silökohtaisen työn kautta juuri heidän yksilöllisen tarpeidensa mukaisesti. 

Opiskelijaa koskevissa asioissa on otettava huomioon hänen omat toiveensa 

ja mielipiteet. Kielto-oikeus tarkoittaa, että opiskelijalla on mahdollisuus estää 

huoltajia saamasta tietoa hänen opiskeluhuollostaan painavasta syystä opis-

kelijan kehitystason ja iän mukaisesti. Tämän oppilaitoksessa työskentelevä 

sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö eli psykologi, lääkäri, kuraattori 

tai terveydenhoitaja määrittelevät. Opiskelijan opiskeluhuoltopalveluiden 
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käyttöä eivät voi huoltajat estää, mutta heidän osallistumisensa opiskeluhuol-

toasiaan voidaan estää, jos se on opiskelijan edun kannalta välttämätöntä. 

Pääsääntöisesti on aina kuitenkin pyrittävä yhteistyöhön huoltajien kanssa ala-

ikäisen lapsen kohdalla. Opiskelijan tilanteen edistämiseksi huoltajien kanssa 

yhteistyö voi olla suotavaa myös täysi-ikäisenkin opiskelijan kohdalla. (Kemi 

2017.) 

 

Yksittäisen opiskelijan asian käsittely oppilaitoksen oppilashuoltoryhmässä, 

vaikka siihen olisi kysytty yleinen tai yksilöity lupa ei ole yksilökohtaista opis-

keluhuoltoa. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ei myöskään ole yksittäisen opis-

kelijan opiskeluhuoltoasian käsittely pedagogisessa ryhmässä tai lasten- ja 

nuorisopsykiatrian, lastensuojelun, somaattisen erikoissairaanhoidon tai muun 

vastaavan hoito- tai verkostokokouksissa, vaikka koulun edustaja olisi niissä 

mukana. (Hietanen-Peltola 2017.) 

 

 

3.4 Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytyksiä ovat terveellinen ja turvallinen opiske-

luympäristö sekä hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Ensisijaisesti opiskeluhuoltoa to-

teutetaan ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opis-

keluhuoltona. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. Aiheet. Lapset, nuoret 

ja perheet. Peruspalvelut. Opiskeluhuolto. Yhteisöllinen opiskeluhuolto.) Pe-

rälä ym. (2015, 78) mukaan yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppi-

laitoksen toimintakulttuuria sekä toimia, joissa huomioidaan oppilaitosympäris-

tön terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä opiskelijoiden oppiminen, 

hyvinvointi, terveys, sosiaalinen vastuullisuus, vuorovaikutus ja osallisuus.  

 

Oppilaitoksen viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit 

sekä arvot ja periaatteet kuuluvat oppilaitoksen toimintakulttuuriin, joka tulee 

esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Sen kehittäminen edellyttää yhteistyötä 

sekä kaikkien näkemysten kuulemista ja huomioimista. Kaikkien yhteisön jä-

senten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi käytetään yh-

teisöllisen oppilashuollon tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelijoiden hyvinvoin-

nin välttämättömiä edellytyksiä ovat hyvinvoiva opiskeluyhteisö sekä 
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terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö, joiden parantamiseen opiskelu-

huollon voimavaroja tulisi suunnata entistä enemmän. (Perälä ym. 2015, 78.) 

 

Kaikki opiskeluhuollon toimijat toteuttavat yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kaik-

kien ammattilaisten ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten 

sekä työntekijöiden, jotka toimivat oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa on 

tehtävissään edistettävä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä opis-

kelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Ensisijainen vastuu oppilaitosyh-

teisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla. (Perälä ym. 2015, 26, 

87 ja 90.) 

 

Toimivan opiskeluhuollon toteuttamisen ja hyvinvoivan oppilaitosyhteisön 

edellytys on opiskelijoiden osallisuus, jonka tukeminen edellyttää yhteisöllistä 

toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä toimintakulttuurissa painotetaan turvallista 

luokka- ja oppilaitosyhteisöä ja opiskelijoiden mielipiteiden kuulemista. Oppi-

laitoksen ja opiskeluhuollon toiminnan sekä opiskelijoiden vaikutusmahdolli-

suuksien riittävä tiedon saanti on edellytys opiskelijoiden osallisuuteen. Opis-

keluhuollon verkostoiminen kunnan koulu- ja opiskeluikäisten palvelukokonai-

suuksiin mahdollistaa toimivien yhteistyökumppanuuksien rakentamisen. Esi-

merkiksi nuorisotoimen, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan, erikois-

sairaanhoidon sekä järjestöjen kanssa ja muodostaa näin kattavammat ja yh-

tenäisemmät palvelut. (Perälä ym. 2015, 26, 87 ja 90.) 

 

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä on yhteisöllisen 

opiskeluhuollon toteuttaminen. Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelu, ke-

hittäminen ja arviointi ovat opiskeluhuoltoryhmän vastuulla. Terveellisten elin-

tapojen edistäminen, opiskelijoiden osallisuuden edistäminen, kiusaamista ja 

välivaltaa sekä häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimintatavat, tunne- ja vuo-

rovaikutustaitojen sekä mielenterveyden edistäminen kuuluvat muun muassa 

yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kohdistettuihin sisältöalueisiin. Opiskeluhuol-

toryhmän toimintaa ohjaa opiskeluhuoltosuunnitelma, joka on laadittu yhteis-

työssä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien ja tarvittavien ulko-

puolisten tahojen kanssa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. Aiheet. Lap-

set, nuoret ja perheet. Peruspalvelut. Opiskeluhuolto. Yhteisöllinen opiskelu-

huolto.)  
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 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

 

Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuollon resurs-

seja sekä käytössä olevia menetelmiä kartoittaminen nuorten mielenterveyden 

edistämiseksi oli opinnäytetyömme tarkoituksena. Lisäksi halusimme opinnäy-

tetyömme teemahaastattelujen avoimien pääkysymysten avulla saada merki-

tyksellistä tietoa nuorten mielenterveyden edistämisestä yhteisöllisen opiske-

luhuollon toimijoiden näkökulmasta. 

 

Teemahaastattelujen avoimet pääkysymykset: 

 

1. Millaista moniammatillinen yhteisöllinen opiskeluhuolto on?   

2. Miten opiskelijoiden mielenterveys ja sen ongelmat ilmenevät oppilai-

toksenne arjessa/ teidän työssänne?   

3. Millaiset resurssit teillä on mielenterveyttä edistävään yhteisölliseen 

opiskeluhuoltoon?   

4. Millaisia yhteistyökumppaneita ja verkostoja oppilaitoksellanne on? 

 

 

4.2 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

 

Opinnäytetyömme pohjautuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. 

Sen myötä haluamme kokonaisvaltaisesti ymmärtää nuorten mielenterveyden 

edistämiseen vaikuttavia menetelmiä ja työkäytäntöjä toisen asteen ammatilli-

sen koulutuksen opiskeluhuollon toimijoiden näkökulmasta. Opinnäytetyömme 

toteutettiin teemahaastatteluina, joiden aineisto kerättiin toisen asteen amma-

tillisen oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimijoilta.  

 

Tuomi ja Sarajärven (2018, 147, 149–150) mukaan laadullisessa tutkimuk-

sessa aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja siinä suositaan 

metodeja, joissa haastateltavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Luonteel-

taan laadullinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Laadullisessa 
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tutkimuksessa on huomioitava, ettei se välttämättä ole laadukasta tutkimusta. 

Muun muassa laadukas tutkimussuunnitelma, sopiva tutkimusasettelu, hyvin 

tehty raportointi ja niin edelleen ovat asioita, joista tutkijan on huolehdit-

tava. Tutkimuksen arviointi- ja luotettavuuskriteerit kiertyvät muodollisesti eet-

tisyyteen, jos kyseiset kriteerit ovat tarkistuslistoja niin tutkija on arveluttavilla 

vesillä moraalisesti. Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää tutkimusta.  

 

 

4.3 Aineiston keruu 

 

Aineiston keruumenetelmänä opinnäytetyössämme käytimme puolistrukturoi-

tua haastattelua eli teemahaastattelua, joka on avoimuudessaan lähellä syvä-

haastattelua. Siinä edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen 

ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa voi-

daan syventää ja tarkentaa kysymyksiä haastateltavien vastauksiin perustuen 

sekä korostaa haastateltavien tulkintoja asioista, heidän asioilleen antamiaan 

merkityksiä ja miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 88.) Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 203) mukaan kas-

vatus- ja yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa käytetään paljon teemahaas-

tattelua, koska se vastaa hyvin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtö-

kohtia.   

 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutki-

muksen tarkoituksen, ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti, jo-

ten siinä ei voi kysellä ihan mitä tahansa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Vilkan 

(2015, 124) mukaan teemahaastattelun tavoitteena on, että haastateltavat voi-

vat antaa oman kuvauksensa kaikista teemoista ja että haastatteluteemat on 

käsitelty haastateltavien kannalta luontevassa järjestyksessä.   

 

Sekä yksilö- että ryhmähaastatteluna toteutetussa teemahaastattelussa haas-

tattelijan tehtävänä on huolehtia haastateltavan tai keskustelevan ryhmän py-

syminen asetetuissa teemoissa. Ryhmähaastattelun toteutuksessa pitäisi 

myös huomioida se, että kaikki pääsevät osallistumaan keskusteluun sekä 

haastattelun tavoitteet, joita ovat keskustelun aikaansaaminen ja sen 
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edistäminen. Haastattelija ei itse osallistu keskusteluun, vaan hän tukee ryh-

män keskinäistä yhdenvertaista dialogia. (Vilkka 2015, 126.) 

 

Kävimme keväällä 2018 esittelemässä opinnäytetyömme aiheen haastattelui-

hin osallistuville, jotka työskentelevät toisen asteen ammatillisessa oppilaitok-

sessa. Sovimme, että toteutamme haastattelut kahdessa osassa ja olisimme 

haastattelujen ajankohdista sähköpostitse yhteydessä elokuun 2018 alussa 

toisiimme. Esittelykäynnin jälkeen lähetimme sähköpostin oppilaitoksen kou-

lutuspäällikölle, johon laitoimme liitteeksi tiedotteen haastatteluihin osallistu-

ville (Liite 1), suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta (Liite 2) ja haastat-

telujen avoimet teema-alueet (Liite 3), jotka muodostettiin sen mukaisesti mitä 

asioita halusimme nostaa esille opinnäytetyön tuloksissa ja mikä opinnäyte-

työmme tarkoitus on. Koulutuspäällikkö välitti sähköpostimme muille haastat-

teluihin osallistuville.  

 

Teemahaastattelut toteutettiin syyskuussa 2018 toisen asteen ammattioppilai-

toksen tiloissa. Yhteen haastattelukertaan oli varattu aikaa kaksi tuntia. Tee-

mahaastatteluiden kutsut lähetettiin kahdelletoista opiskelijahuoltoryhmän toi-

mijalle. Joihin lukeutuivat koulutuspäällikkö, opiskeluvalmentaja, kaksi kuraat-

toria, tiimipäällikkö, kolme lehtoria, psykologi, opiskelu- ja työvalmentaja, kou-

lutussuunnittelija sekä koulutusjohtaja. Teemahaastatteluihin osallistuminen 

oli vapaaehtoista. Molemmille haastattelukerroille saimme viisi osallistujaa pai-

kalla, jotka vaihtuivat osittain. Ensimmäisellä haastattelukerralla vastauksia 

kysymyksiimme olivat antamassa koulutuspäällikkö, opiskeluvalmentaja, leh-

tori, koulutussuunnittelija sekä koulutusjohtaja. Toisella haastattelukerralla 

mukana olivat koulutuspäällikkö, opiskeluvalmentaja, lehtori, koulutussuunnit-

telija sekä psykologi. Olimme ensimmäistä haastattelukertaa varten kirjoitta-

neet teemoja koskevat kysymykset isoille papereille, joihin haastateltavat sai-

vat kirjoittaa ajatuksiaan kysymyksistä. Lopuksi avasimme yhdessä haastatel-

tavien kanssa teemat ja kysymykset keskustelemalla. Toisella haastatteluker-

ralla keskustelimme ryhmän kanssa teemojen kysymyksistä yhdessä. Tallen-

simme molemmat haastattelut nauhoittamalla ja myöhemmin litteroimme ne 

sanatarkasti puhtaaksi. 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Tuomi ja Sarajärven (2018, 91–93) mukaan aineiston redusointi eli pelkistämi-

nen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsittei-

den luominen ovat aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston ana-

lyysin kolmevaihetta. Aineiston pelkistämisessä tutkimukselle epäolennainen 

karsitaan aineistosta pois. Ryhmittelyssä alkuperäisilmaukset käydään läpi 

tarkasti ja aineistosta etsitään eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään eri luo-

kiksi. Teoreettisten käsitteiden luomisessa erotetaan tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto ja muodostetaan teoreettisia käsitteitä valikoidun tiedon pe-

rusteella.  

 

Kirjoitimme teemahaastatteluiden nauhoitukset perusteellisesti puhtaaksi. 

tekstinkäsittelyohjelmalla Arial-fontilla kirjoitettuna rivivälillä 1 fonttikoko 12 lit-

teroitua aineistoa kertyi 15 sivua. Perehdyimme kirjoitettuun aineistoon luke-

malla sitä useamman kerran läpi. Aineistosta etsittiin sekä alleviivattiin opin-

näytetyön kannalta kiinnostavat ilmaisut. Alleviivatut alkuperäisilmaisut ryhmit-

telimme käyttäen suuntaa antavana ohjeena SWOT-analyysiä. Esimerkiksi 

”Me ollaan harkittu, et me otettas opiskelijakahveille mukaan, jotain tällaisia 

yhteistyökumppaneita.” alkuperäisilmaisun sijoitimme SWOT-analyysissa koh-

taan kehittäminen nuorten mielenterveyden edistämistyössä. SWOT- eli neli-

kenttäanalyysi muodostuu sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja 

Threats. SWOT-analyysin avulla johtopäätösten tekeminen helpottuu ja sitä 

voidaan hyödyntää eri asioiden arvioinnissa laajalti. (Oulun ammattikorkea-

koulu i.a. Hankkeet. Pk-yritysten johtamis- ja kehittämistyökalupakki. Nykytila. 

SWOT-analyysi.) SWOT-analyysin avulla halusimme tuoda esiin yhteisöllisen 

opiskeluhuollon vahvuudet, heikkoudet, haasteet ja kehittämisen nuorten mie-

lenterveyden edistämistyössä. SWOT-analyysi antoi kokonaiskuvan haastat-

teluaineiston tulosten tarkastelulle. SWOT-analyysi esimerkkimme on liitteenä 

tässä opinnäytetyöraportissamme (Liite 4).  
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 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

 

Tutkimusaineistosta muodostimme SWOT-nelikentän mukaan neljä yläkate-

goriaa: yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvuudet-, heikkoudet-, haasteet- sekä 

kehittäminen nuorten mielenterveyden edistämistyössä. Vastaajien tunnista-

misen estämiseksi emme identifioi vastaajia.  

 

 

5.1 Vahvuudet nuorten mielenterveyden edistämistyössä 

 

Kokemukset nuorten mielenterveyden edistämisessä yhteisöllisessä opiskelu-

huollossa olivat haastateltavien keskuudessa yhteneväiset. Yleinen näkemys 

oli, että opiskeluhuollossa toteutetaan lähinnä yksilöllistä opiskeluhuoltoa yh-

teisöllisen opiskeluhuollon sijaan. Oppilaitoksessa nähtiin varsin vahvana aito 

kohtaaminen, tuen tarpeiden nopea tunnistaminen ja niihin puuttuminen sekä 

välittämisen kulttuuri. Tärkeänä pidettiin myös toimivia ryhmiä, joissa avoin, 

mukava ja kannustava ilmapiiri. Oppilaitos mahdollistaa opiskelijalle yksilölliset 

oppimisen polut, jotka ovat realistiset ja, joissa opiskelija kokee onnistumisen 

tunteen. Haastateltavat näkivät ennaltaehkäisevän työn roolin merkityksen 

selkeästi vähäisempänä. Haastateltavat kuitenkin kokivat, että ennaltaehkäi-

sevään työhön on hyvät suunnitelmat siitä, että opiskelija jaksaa, viihtyy ja voi 

hyvin, mutta miten se käytännössä toteutuu, on sitten toinen asia.  Ennaltaeh-

käisyä voisi haastateltavien mukaan olla lisäksi myös yhteiset tilaisuudet ja te-

keminen. 

  

” Ainakin meillä on selkeästi nähtävissä, että jos puhutaan kura-
tiivisesta palvelusta esimerkiksi niin heidän fokuksessaan on yk-
silöllinen opiskeluhuolto ensisijaisesti. Tämä ennaltaehkäisevän 
työn rooli on ollut tosi paljon vähäisempää.” 
 
”Musta on tärkeää puhua yhteisöllisestä hyvinvointi työstä edistä-
mään opiskelijan koulussa jaksamista, pärjäämistä ja tänne kiin-
nittymistä. Ja sit se opiskeluhuolto tulee kuvaan siinä koh-
dassa, kun on yksilö, jolla on joku ongelma.”   
 
“Pyritään siihen nopeaan puuttumiseen ja aitoon kohtaamiseen 
oli se sit yhteisössä tai yksilöllisesti tapahtuvaa ja semmoinen 
välittämisen kulttuuri, mikä ehkä tässä oppilaitoksessa on varsin 
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vahva. Kyllä mä sen vahvuudeksi työkäytännöissä meillä nos-
tan.” 

 

Ryhmässä ajateltiin, että oppilaitoksessa halutaan ottaa hyvinvointityö vaka-

vasti ja siihen on haluttu panostaa. Oppilaitoksessa on ollut orientaatiojak-

soissa kokeilu, jossa opiskelijoilla oli ollut hyvinvointi teemana, kaikissa koulu-

tuksissa lähdettiin käsittelemään aihetta, mitä on hyvinvointi. Muun muassa 

edellä mainittujen teemojen sekä yhteisöllisten kahvihetkien avulla oppilaitos 

pyrkii osallistamaan opiskelijoita enemmän yhteiseen tekemiseen.  

 

”Meillä on tällä hetkellä opiskelijoita, joilla on kraaveja puutteita 
semmoisissa perusasioissa kuin riittävä uni ja ravinto tai liikunta 
tai mikä on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja arjentaidot.” 
 
”Jopa 80 % meidän opiskelijoista opiskelee ammattiin, jossa hei-
dän pitäisi pystyä ohjaamaa kolmen vuoden päästä jonkun toi-
sen hyvinvointia. Joten se ammatillisin kasvun loikka on joiden-
kin osalta varsin iso. Valtaosa siihen pystyy. 10 % keskeyttää ja 
usein ne ovat ne, jotka ei sitä omaakaan hyvinvointia osaa.” 

 

Koettiin, että osaava henkilöstö ja ammattitaitoiset sitoutuneet opettajat, sekä 

opettajien pieni vaihtuvuus helpottivat työtä. Auttaminen ja puuttuminen on täl-

löin helpompaa. Kokeneet opettajat huomaavat ongelmien ilmenemisen nope-

asti ja näin ollen osaavat niihin reagoida. Lisäksi haastateltavat kokivat työyh-

teisön tuen hyvin tärkeäksi työssään. Opettajien jaksamista tuetaan muun mu-

assa niin, että käydään läpi opiskelijaryhmän tuomat ilmiöt sekä tuen tarpeet 

ja mitä se ryhmä nyt tarvitsee. Vahvuuksiin katsottiin myös koulupsykologin 

100 % ja psykiatrisen sairaanhoitajan 20 % läsnäolo oppilaitoksessa. 

 

“Ehkä sitten yks vahvuus on täällä, että henkilöstö on varsin 
osaavaa ja varsin sitoutunutta, että täällä on tosi pieni vaihtu-
vuus. Ihmiset pääsääntöisesti tietävät mitä varten he on täällä ja 
pystyy sitten myös näissä asioissa auttamaan tai tietää kuka sit-
ten auttaa. “ 

 

 

5.2 Heikkoudet nuorten mielenterveyden edistämistyössä 

 

Yleisesti koettiin, että resursseja ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön on vä-

hän. Tilannetta aletaan hoitamaan vasta akuutissa vaiheessa. Haastateltavat 
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kokivat, että mielenterveyden edistämiseen pitäisi kanavoida enemmän re-

sursseja, jos sitä haluaisi tehdä.  

 

“Kyllä niin, ku raaka tosiasia on se et meillekin niin kuin kaikille 
toisille asteille tulee yhä huonokuntoisempaa porukkaa. Nyt on 
ihan selvästi nähtävissä, että meillä on se pahoinvoiva nuorten - 
ja nuorten aikuisten joukko, jotka ei löydä paikkaa arjessa. “ 
 
”Meille tulee opiskelijoita, jotka elää päivän Cola-juomalla ja ei 
nuku ollenkaan. Niin sit lähdetään sellaisesta tilasta purkamaan 
sitä kokoon ja siitä pitäisi pystyy niin, ku oppimaan ammattiin.” 

 

Haastateltavat kokivat, että moniammatillista työryhmää hyödynnettiin liian vä-

hän ja myöhään. Vaikka ryhmänohjaajat ovat kokeneita, he liian kauan selvit-

televät asiaa itsekseen tai keskenään opettajien välillä. Opiskeluhuoltotyöhön 

täytyisi varhaisemmassa vaiheessa ottaa mukaan psykologi ja kuraattori. Mo-

niammatillisuutta ei osata käyttää hyödyksi erityisesti yksilöllisessä opiskelu-

huollossa. 

 

”He ovat kokeneita ryhmänohjaajia, jotka liian pitkään selvittele-
vät jotain asiaa itsekseen tai keskenään opettajien/pedagogisen 
henkilöstön kanssa eikä kytke siihen opiskeluhuoltotyöhön tar-
peeksi varhaisessa vaiheessa psykologeja ja kuraattoreja.” 
 
”Tietyllä tavalla mä luulen et meillä ei koko henkilöstön laajuu-
della osata käyttää sitä moniammatillisuutta hyödyksi, erityisesti 
yksilöllisessä opiskeluhuollossa.” 

 

Ryhmässä koettiin, että joidenkin opiskelijoiden kohdalla ajankäytön hallinta 

on haastavaa ja siihen voi vaikuttaa monet tekijät, kuten opiskelijan taloudelli-

set asiat. Jos täytyy opiskelun ohella käydä työssä, ei opintoihin jää tarpeeksi 

resursseja. 

 

”Ne ovat surullisia kuultavia, kun nuori tulee, että ei oo rahaa, ei 
oo bussilippurahaa tai pitää käydä töissä, jotta elää, ei ehdi opis-
kella tai ei jaksa tehdä kaikkea, ei oo voimavaroja molempiin tai 
sitten on joku jatkohoito taho tai hoito on meneillään, että ei vaan 
oo kykenevä opiskelemaan.” 

 

Ryhmässä kuormittavaksi koettiin usein vaihtuva opiskeluhuollon henkilöstö 

muun muassa psykologin vaihtuminen. Tilojen koettiin olevan puutteellisia ja 

opiskeluhuoltolain tiedonkulku vaikuttaa uudella tavalla.  
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”Meillä on ollut valitettavasti opiskeluhuollossa aika paljon vaihtu-
nut henkilöstö, et kuraattori on ollut pitkään sama, mutta psykolo-
git on vaihtunut tosi tiuhaan tässä viimeisen vuoden aikana.” 

 

 

5.3 Haasteet nuorten mielenterveyden edistämistyössä. 

 

Haastateltavat kokivat painostavaksi sen, että työelämään pitäisi saada opis-

kelijat mahdollisimman nopeasti. Resurssit ovat niukkoja ja rahoitus samalla 

pienentynyt, jos keskitytään yksilöihin, se on pois ryhmien ohjauksesta ja lä-

hiopetuksesta, jota on koko ajan vähemmän. Haastateltavien mielipiteet olivat 

yhteneväiset siitä, että lähiopetusta tulisi olla enemmän. Ennaltaehkäisevä ja 

edistävä työ on monen tahon tavoitteena, mutta sinne pääsy koettiin vaikeana, 

ellei opiskelijalla ole ennalta tarpeeksi ongelmia. Haasteelliseksi koettiin myös 

opiskelijan hoitoon ohjaaminen vaikeiden mielenterveysongelmien vuoksi. 

 

“Koulutukseen tulee selkeästi oireilevia opiskelijoita, jotka ovat jo 
koulutukseen tullessa väärässä paikassa. Mutta kun nämä alat 
ovat sellaisia, että täältä on myös hirveän vaikea ikään kuin oh-
jata opiskelijaa pois. “ 

 

“Syrjäytymisen määrän raja yhteiskunnassa on varsin iso mikä 
näkyy tässä työssä ja hirvittävän vakavia mielenterveysongel-
miakin on ja ne näkyvät. Mut et ehkä ajattelee et niihin on kuiten-
kin sitten ihan hyviäkin rakenteita.” 
 
”Silloin kun tosi vaikea mielenterveysongelmainen nuori opiske-
lija tulee yhteishaun kautta niin hänet täytyisi tavallaan hoitoon 
ohjata tai keskeyttää koulutus niin se saattaa olla tosi ison työn 
takana.” 

 

Haasteena yhteisöllisyydessä ilmeni oppilaitoksen monikulttuurisuus. Valta-

osa konflikteista liittyy kulttuurien välisiin törmäyksiin, se ei tarkoita kanta suo-

malaisen ja maahanmuuttajan välillä. Muutamissa ryhmissä, jotka ovat maa-

hanmuuttajapainotteisia, maahanmuuttajien kulttuurit törmäävät toisiinsa. 

Haastetta lisää myös kielitaidon puutteellisuus.  

 

”Vaarana koen sen, että välttämättä ei itse kulttuurit törmää toi-
siinsa vaan kulttuurissa on erilainen tapa käsitellä asioita, kun 
minä näen jonkun aika isona ongelmana jo ja oikeastaan jo 
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häiriökäyttäytymisenä niin sitten opiskelijat eivät välttämättä näe-
kään sitä ihan sillä tavalla vaan se on heidän tapansa reagoida 
siihen.”   

 
Yhteishaun muuttaminen koettiin myös yhtenä tämän päivän haasteena, 

koska se vaikuttaa opintojen kulkuun. Opiskelijoita pääsee enemmän sisään 

oppilaitokseen ja sen myötä ryhmäkoot ovat kasvaneet. Lisäksi ryhmäkokoihin 

vaikuttavat jatkuvan haun periaate, joka tuo mukanaan opiskelijoiden vaihtu-

vuuden ryhmässä.  

 

“Ja mä ehkä näen, että esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasva-
tusalalla koko ajan keskustellaan siitä, pidetäänkö soveltuvuus-
kokeet vai ei, nythän niitä ei ole. Tämä saa aikaan sen et ehkä 
aiempaa isompi osuus pääsee myös kouluun. “ 

 

 

5.4 Kehittäminen nuorten mielenterveyden edistämistyössä. 

 

Ryhmässä koettiin, että nuorten mielenterveyden edistämiseen pitäisi kaikki-

aan kanavoida enemmän resursseja sekä aktivoitua enemmän sen toteutta-

miselle. Toiset ryhmässä kokivat, että heidän työnsä sivuaa yleisemmin hyvin-

vointia kuin mielenterveyttä. Suurin osa työajasta menee akuuttien asioiden 

hoitoon. 

 

”Onhan meillä resursseja tällä hetkellä mielenterveyttä koske-
vaan opiskelijahuoltoon, mut edistämiseen meidän pitäis saada 
kehitettyä toimintaa aktiivisesti ja tällä hetkellä kuitenkin tuntuu 
siltä, et aika paljon mielenterveyttä koskeva opiskelijahuolto on 
ylläpitävää.” 

 

Kehittämisehdotuksina haastattelussa nousivat yhteisöllisyyden korostaminen 

yhteisillä tapahtumilla ja tilaisuuksilla sekä ryhmätoiminnan lisääminen oppilai-

toksen tiloihin ja kursseille. Kehittämisehdotuksena mainittiin myös hierarkian 

purkaminen ja henkilökunnan jalkautuminen opiskelijoiden pariin entistä 

enemmän. Verkostotyön lisääminen, kuten ulkopuolisten yhteistyökumppanei-

den näkyvyys oppilaitoksessa koettiin jo hyvänä, vaikkakin se on enemmän 

jollekin asiakasryhmälle kohdennettua. Hankkeista ja yhteistyökumppaneista 

täytyisi olla ajantasaista tietoa, että niiden pariin on helpompi opiskelijaa oh-

jata.  
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”Kyl mä koen et tollanen jalkautuminen opiskelijoiden pariin ja 
semmonen hierarkian purkaminen niin on tosi hyvä keino just to-
hon edistämiseen, et sil saadaan purettua sitä, et heidän olisi 
helpompi tulla keskustelemaan ja madalletaan siihen kynnystä.” 

 

”Me ollaan harkittu, et me otettas opiskelijakahveille mukaan, jo-
tain tällaisia yhteistyökumppaneita.” 
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 POHDINTA 

 

 

6.1 Opinnäytetyön tulosten tarkastelu 

 

Saamassamme aineistossa on yhteneväisyyttä aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Tärkeää on, että nuorten mielenterveyden edistämistyötä toteutetaan 

nuorten kehitysympäristöissä, jolloin lähes kaikki nuoret ja heidän perheensä 

tavoitetaan. Kouluyhteisö on yksi nuorten merkittävä kehitysympäristö, jonka 

ilmapiiri ja antama malli vaikuttavat elämäntapoihin, joita nuori omaksuu. (Kan-

niainen 2013, 53.) Opinnäytetyössämme selvisi, että jos oppilaitoksessa ha-

luttaisiin tehdä nuorten mielenterveyttä edistävää työtä siihen, pitäisi kana-

voida enemmän resursseja. Opiskelija olisi myös helpompi ohjata hankkeiden 

ja yhteistyökumppaneiden palveluihin, jos niistä olisi ajantasaista tietoa saata-

villa. 

 

Opinnäytetyössämme nousi esille, että opiskelijoiden hoitoonohjaus tai koulu-

tuksen keskeyttäminen saattaa olla ison työn takana, kun opiskelijat eivät itse 

näe omaa tilannettaan samalla tavalla kuin opiskeluhuollon toimijat. Aikaisem-

mat tutkimukset osoittavat, että yhteiskuntamme haasteena on nuorien ja 

nuorten aikuisten saaminen tuen ja avun hakemiseen ajoissa mielenterveysoi-

reisiin, silloin kun vielä on mahdollista muutoksiin (Kinnunen 2011, 96). Mie-

lenterveysongelmien lisäksi opiskelijoiden haasteita lisää tulevaisuuden vision 

tai koulutukseen motivoinnin puute, jolloin he ovat yleensä vain ajautuneet jo-

honkin koulutukseen. Tällöin koulutukseen on yleensä haettu, koska muutkin 

ovat sinne hakeneet tai perheen mielestä koulutus on opiskelijalle sopiva. Op-

pilaitos pyrkii siihen, että opiskelija olisi oikeassa paikassa opiskelemassa, 

koska opiskelija ei voi valmistua kolmessa vuodessa esimerkiksi lähihoitajaksi, 

jos hänen oma mielenterveytensä ei ole vakaa.  

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto koettiin uutena asiana ja rinnastetaan enemmän 

yhteisölliseen hyvinvointiin. Haastateltavat pohtivat, että voiko yhteisöllistä 

opiskeluhuoltoa toteuttaa nykylainsäädännön hengessä, sillä heidän mieles-

tänsä se hankaloittaa tiedonkulkua toimijoiden välillä sekä suojaa edelleen tiu-

kasti opiskelijoiden yksityisyyttä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon yhtenä 



32 
 

 

ilmentymänä oppilaitoksessa nousi kokonaisen ryhmän jaksottainen seuranta. 

Jaksottaisessa seurannassa ryhmäohjaaja, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja 

sekä tarvittaessa psykologi ja kuraattori katsoo läpi koko ryhmän tilannetta. 

 

Yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa ja hänen perhettään pyritään tukemaan yk-

silökohtaisen työn kautta juuri heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. 

Opiskelijaa koskevissa asioissa on otettava huomioon hänen omat toiveensa 

ja mielipiteet. (Kemi 2017.) Haastateltavat kokivat haastaviksi tilanteet, joissa 

opiskelija täytyy saada ymmärtämään, ettei hänen opiskelunsa etene hänellä 

olevien ongelmien vuoksi. Kyseisessä tilanteessa opiskelijalla saattaa olla 

suuria erityisentuen haasteita, eikä niiden vuoksi ole kykenevä suorittamaan 

pitkään aikaan mitään ammatillista tutkintoa. Tämän asian työstäminen opis-

kelijalle ja myös hänen perheelleen on iso asia, johon oppilaitoksen henkilö-

kunnallakin menee joskus kohtuuttomasti aikaa, mikä on taas pois lähiopetuk-

sesta.  

 

Terveyden edistämisen laatusuositukset kannustavat panostamaan lasten ja 

nuorten terveyden edistämiseen, koska niiden perusta luodaan lapsuudessa. 

Elinikäiset tottumukset oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi muo-

dostuvat tällöin. (Kolimaa & Pelkonen 2006, 64.) Haastateltavien mielipiteet 

olivat yhteneväiset siitä, että opiskelijoiden hyvinvointia osataan tukea, aidosti 

edistää ja ohjata, jos opiskelija itse ei näe hyvinvoinnissaan puutteita. Kun tun-

nistetaan, ettei opiskelijalla ole joku asia hyvin niin siihen puututaan välittö-

mästi kysymällä opiskelijalta mikä on? Jos itse ei siinä hetkessä osaa auttaa 

opiskelijaa asian korjaamisessa niin tiedetään, kuka pystyy auttamaan ja oh-

jataan opiskelija sen henkilön luokse. Tästä oppilaitos on saanut paljon hyvää 

palautetta kyselyissä ja haastateltavat pitävät tätä oppilaitoksen yhtenä veto-

voimana. 

 

Kehittämisehdotuksista yhteisöllisyyden korostamisesta ja ryhmätoiminnan li-

säämisestä haastateltavat olivat samaa mieltä. Hierarkian purkaminen ja jal-

kautuminen opiskelijoiden pariin saivat eriäviä mielipiteitä haastateltavien kes-

kuudessa. Kolimaan ja Pelkosen (2006, 65) mukaan lasten ja nuorten mielen-

terveyden perustan vahvistamiseen sekä lasten ja nuorten osallistumismah-

dollisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota. 
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Hyödynnämme opinnäytetyöstämme saatuja tuloksia kehittämis- ja innovaa-

tiotoiminta 5 opinnoissa. Edellä mainituissa opinnoissa tarkoituksenamme on 

tuottaa e-posteri opinnäytetyömme tuloksista yhteistyökumppanimme käyt-

töön. Yhteistyökumppanimme voi hyödyntää opinnäytetyön aineistoa kehittä-

mällä omaa toimintaansa vastaamaan opiskeluhuollon mielenterveyden edis-

tämisen haasteellisuuteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kehitettävää olisi 

myös yhteistyökumppaneiden aktiivinen mukaan ottaminen oppilaitoksien toi-

mintaan muutenkin kuin vain hankeyhteistöiden ohella.  

 

 

6.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Kysymykset totuudesta ja objektiivisuudesta nousevat hyvin nopeasti esiin laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuuskeskustelussa. Luotettavuuskeskustelussa 

ilmenee yhtä nopeasti, että näkemykset totuuden luonteesta vaikuttavat sii-

hen, miten suhtaudutaan tutkimuksen luotettavuuskysymyksiin. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 18.)  

 

Haastateltavat valittiin tarkoituksen mukaisesti ammatillisen oppilaitoksen 

opiskeluhuollon toimijoista opinnäytetyötä varten. Haastateltavat saivat sähkö-

postitse etukäteen teemahaastattelun avoimet pääteemat, jotka suunniteltiin 

yhdessä opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa mahdollisimman monipuo-

lisiksi ja laajoiksi. Uskomme, että haastatteluihin osallistuneet yhteisöllisen 

opiskeluhuollon toimijat vastasivat kysymyksiimme totuudenmukaisesti. Opin-

näytetyömme luotettavuutta lisäävät sen tulokset kohdassa käyttämämme 

haastattelujen lainaukset, jotka olemme kirjanneet alkuperäishaastattelujen lit-

terointien pohjalta rehellisesti. 

 

Luotettavan tiedon tuottaminen ja korkealaatuisuus ovat tieteellisen tutkimuk-

sen kriteereitä. Korkeatasoinen tutkimus on tavoiltaan ja metodeiltaan eetti-

sesti hyväksyttävä silloin, kun se kunnioittaa tutkittavien oikeuksia. Tutkimusta 

ohjaavat lait, normit ja suositukset, joiden keskeinen tarkoitus on turvata tutkit-

tavien asema ja oikeudet sekä varmistaa, että tutkimus tehdään hyvää tieteel-

listä käytäntöä noudattaen. (Pietilä & Länsimies-Antikainen 2008, 65 – 66.) 
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Opinnäytetyössämme hyödynsimme ajankohtaista näyttöön perustuvaa sekä 

luotettavista lähteistä saatua tietoa. Kohtasimme yhteistyökumppanimme ja 

haastatteluihin osallistujat kunnioittavasti sekä kerroimme heille rehellisesti 

opinnäytetyömme tarkoituksesta. 

 

Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kohentaa laadullisen tut-

kimuksen luotettavuutta. Tarkkuutta edellytetään tutkimuksen kaikissa vai-

heissa. Olosuhteet aineiston tuottamisesta olisi kerrottava totuudenmukaisesti 

ja selvästi. (Hirsjärvi ym. 1997, 227.) Opinnäytetyömme haastatteluiden olo-

suhteet kuvailtiin totuudenmukaisesti ja selkeästi. Haastattelujen nauhoitukset 

sekä muistiinpanot koottiin erillisiksi tekstitiedostoiksi. Kerroimme tarkasti opin-

näytetyömme eri vaiheet.  

 

 

6.3 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Etiikan ja tutkimuksen yhteys on kahtalainen. Toisaalta eettisiin ratkaisuihin 

vaikuttavat tutkimuksen tulokset. Toisaalta taas tutkijan tieteellisessä työssään 

tekemiin ratkaisuihin vaikuttavat eettiset kannat. Viisi tärkeää peruskysymystä 

tieteen etiikassa ovat: 1) Millaista on hyvä tutkimus? 2) Onko tiedonjano hy-

väksyttävää, ja onko se hyväksyttävää kaikissa asioissa? 3) Mitä tutkitaan eli 

miten tutkimusaiheet valitaan? 4) Millaisia tutkimustuloksia tutkija saa tavoi-

tella ja koskevatko ne ns. vahingollisia seikkoja, kuten asetuotantoa? 5) Millai-

sia keinoja tutkija saa käyttää? Näistä eräänlainen akilleenkantapää laadulli-

sessa tutkimuksessa on se, että millaista on hyvä tutkimus. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 147–148.) Hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla suoritettu 

tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, luotettava ja sen tulokset uskottavia (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6). 

 

Toinen puoli tutkimuksen luotettavuudessa on eettinen kestävyys, joka koskee 

myös tutkimuksen laatua. Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää tutkimusta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 149–150.) Normatiiviset kriteerit ammattieettisten 

normistojen muodossa voidaan asettaa eettisesti hyvälle tutkimukselle. Tutki-

museettisen neuvottelukunnan laatima tutkimuseettinen ohjeistus Hyvä tie-

teellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen on keskeinen eettinen 
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normisto tieteellisessä tutkimuksessa. Hyvän tieteellisen käytännön edistämi-

nen ja tieteellisen epärehellisyyden ennaltaehkäiseminen ovat normiston ta-

voitteita. (Hirvonen 2006, 31.) Opinnäytetyömme prosessissa sitouduimme 

noudattamaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Osallistavan ja tutkivan kehittä-

misen oppaan ohjeistuksia opinnäytetyöhön, joita puolestaan sitovat yhteiset 

tietokäsitykset ja tiedontuotantotapaan kuuluvat periaatteet.  

 

Eettisen vastuun kantaminen ja sen kehittämisen edistäminen kuuluvat jokai-

sen terveydenhuollon ammattilaisen tehtäviin. Lait, asetukset, normit ja suosi-

tukset ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten 

työtä. Yhteinen arvopohja ja siihen sitoutuminen ovat myös keskeisiä asioita 

terveydenhuoltotyössä. (Terveydenhoitajaliitto i.a. Terveyden hoitajan eettiset 

suositukset.) Lasten, nuorten ja muiden herkästi haavoittuvien ihmisten hyvän 

huomioon ottaminen ja suojelu ovat erityisen tärkeitä eettisessä arvioinnissa 

(Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 

2011, 32). Opinnäytetyömme aihe valikoitui yhteistyökumppanimme tarpeesta 

sekä meidän tekijöiden yhteisestä kiinnostuksesta liittyen nuorten mielenter-

veystyöhön. Olimme sähköpostitse yhteydessä ammatillisen oppilaitoksen 

rehtoriin, joka myönsi meille tutkimusluvan oppilaitoksessa. Koska emme 

haastatellet opiskelijoita, niin meidän ei tarvinnut hakea tutkimuslupaa eetti-

seltä toimikunnalta. Luvan jälkeen sovimme tapaamisen oppilaitokseen yhtei-

söllisen opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. Tapaamisessa kerroimme avoi-

mesti opinnäytetyömme aiheesta, tarkoituksesta ja toteuttamisesta.  

 

Yksi tärkeimmistä tutkimuseettisistä normeista on ihmisten yksityisyyden kun-

nioittaminen. Siihen velvoittavat tutkimusetiikan lisäksi kansainväliset sopi-

mukset ja suomen lait. Tutkimuksessa ymmärretään usein yksityisyyden kun-

nioittamiseksi vain tutkittavien anonymiteetin turvaaminen tutkimusjulkai-

suissa, vaikka se on vain yksi osa tutkimuksen yksityisyyden kunnioittami-

sesta. Tietojen luottamuksellisuuden turvaaminen hyviä tietosuojakäytäntöjä 

noudattaen sekä tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ovat 

yhtä tärkeitä. (Kuula 2006, 124.) Haastatteluihin osallistuminen oli vapaaeh-

toista ja niiden nauhoittamiseen kysyimme luvan etukäteen osallistujilta. Osal-

listujien yksityisyyden takaamiseksi heidän nimensä eivät tule julki opinnäyte-

työssämme, eikä työssämme ilmene missä ammatillisessa oppilaitoksessa 
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olemme haastattelut toteuttaneet. Olemme pitäneet huolen, ettei haastattelu-

jen aineisto ole joutunut muiden käsiin. Haastatteluaineistojen muistiinpanot 

tuhoamme silppurilla ja digitaaliset tiedostot poistamme tietokoneen tiedos-

toista, jonka jälkeen tyhjennämme myös tietokoneen roskakorin.  

 

 

6.4 Ammatillinen kasvu 

 

Terveydenhoitaja toimii erityisesti terveydenhoitajatyön ja hoitotyön asiantun-

tijana, työ on näyttöön perustuvaa. Terveydenhoitaja toimii kansanterveystyön 

ja terveyden edistämisen asiantuntijana työtehtävissä. Terveydenhoitajalla on 

hyvät kliiniset taidot ja tiedot. Hoito- ja terveystiede ovat terveydenhoitajantyön 

tietoperusta, sitä täydentää muut tieteenalat. Terveydenhoitaja osaa ylläpitää 

ja ehkäistä yksilöiden, väestön, perheiden ja muiden yhteisöjen terveyttä, en-

nalta ehkäistä sairauksia. Työ vaatii varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä 

sekä tietoa elämänkulun eri vaiheista ja ihmisen kehityksestä. Terveydenhoi-

tajalta vaaditaan itsenäistä työskentelyä, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. 

(Haarala 2014, 4–5.) 

 

Opinnäytetyömme on ollut haasteellisuudesta huolimatta opettavainen ja hyvä 

kokemus meidän ammatilliselle kasvullemme. Opinnäytetyömme on opettanut 

suhtautumaan kriittisesti luettavaan materiaaliin ja tutkimaan sen luotetta-

vuutta samalla näyttöön perustuen. Opinnäytetyötä tehdessämme olemme 

vahvistaneet oma osaamistamme ennaltaehkäisevän mielenterveystyön sekä 

nuorten mielenterveyden edistämisen suhteen. Haastattelut ja niistä kerää-

mämme tieto on antanut meille uuden työskentelytavan ja mahdollisuuden ker-

toa saamaamme tietoa muille ammattilaisille. 

 

Prosessin aikana olemme oppineet yhteistyön merkityksen yhteistyökumppa-

nien kanssa. Haasteellisuutta yhteistyöhön toi opinnäytetyön prosessin etene-

minen omaan tahtiin muiden opintojen yhteydessä. Yhteistyö Yeesin kanssa 

sujui pääasiallisesti sähköpostin välityksellä, jonka vuoksi heidän roolinsa jäi 

suppeaksi opinnäytetyömme prosessissa. Olisimme myös itse voineet vaikut-

taa jonkun verran asiaan olemalla aktiivisemmin yhteydessä Yeesin ja selkeyt-

tää heidän osuuttaan enemmän opinnäytetyössämme.  
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Opinnäytetyömme aiheen tekee ajankohtaiseksi nuorten lisääntyneet mielen-

terveysongelmat sekä ammatillisen koulutuksen muutokset. Opinnäyte-

työmme yhteydessä pääsimme tutustumaan ammatillisen koulutuksen refor-

miin, joka on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa ja aiheuttaa tällä hetkellä 

suurimmat muutokset ammatilliseen koulutukseen. Kyseiset muutokset ovat 

puhuttaneet paljon myös mediassa, huolen ammatillisen koulutuksen laadusta 

ovat nostaneet esille niin opettajat, opiskelijat kuin heidän huoltajansakin.  
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LIITE 1. Tiedote tutkimukseen osallistuvalle 

 

Opiskelemme Diakonia-ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajiksi ja olemme 

nyt tekemässä tutkintoomme liittyvää opinnäytetyötä. Opinnäytetyömme ai-

heena on yhteisöllisen opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea nuorten mielen-

terveyttä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Osallistuminen on tär-

keää nuorten mielenterveyden edistämisen kannalta. Opinnäytetyön yhteis-

työkumppanina toimii Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry. 

 

Opinnäytetyön tiedonkeruu toteutetaan teemahaastatteluna ja tiedonantajina 

ovat yhteisöllisen opiskeluhuollon moniammatilliset toimijat. Toivomme, että 

osallistutte tutkimukseemme tiedonantajana. Tutkimukseen osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista. Teiltä saamamme tieto käsitellään nimettömänä ja luot-

tamuksellisena. Henkilöllisyytenne ei käy ilmi tutkimuksemme missään vai-

heessa muille kuin opinnäytetyön tekijöille. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 

opinnäytetyössämme ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n nettisivuilla. 

Opinnäytetyömme julkaistaan Theseus-tietokannassa.  

 

Teemahaastattelut toteutetaan syksyn 2018 lokakuuhun mennessä teille sopi-

vana aikana oppilaitoksenne tiloissa.  

 

Vastaamme mielellämme opinnäytetyöhön ja teemahaastatteluihin liittyviin ky-

symyksiin. 

 

Terveisin 

Sari Nevalainen ja Emmi Pohtamo 

 

Sari Nevalainen            Emmi Pohtamo 

Terveydenhoitajaopiskelija            Terveydenhoitajaopiskelija 

Diakonia-ammattikorkeakoulu           Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Helsingin toimipiste            Helsingin toimipiste 

sari.nevalainen@student.diak.fi           emmi.pohtamo@student.diak.fi 

puh.              puh.  
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LIITE 2. Suostumus osallistumisesta Nuorten mielenterveyden edistäminen 

yhteisöllisessä opiskeluhuollossa -tutkimukseen 

 

Tutkimuksen tekijät: Diakonia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskeli-

jat Sari Ikäheimo ja Emmi Pohtamo  

  

TAUSTAA  

Teemahaastattelut liittyvät ammattikorkeakoulututkintoomme kuuluvaan opin-

näytetyöhön, jossa yhteistyökumppaninamme toimii Nuorten mielenterveys-

seura Yeesi ry. Haastattelujen avulla kartoitamme opiskeluhuollon moniam-

matillisen tiimin näkemyksiä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta, sen mahdolli-

suuksista, käytettävissä olevien työmenetelmien riittävyydestä sekä kehittä-

miskohteista nuorten mielenterveyden edistämisessä toisen asteen oppilaitok-

sissa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan opinnäytetyössämme ja Nuorten mie-

lenterveysseura Yeesi ry:n nettisivuilla. Opinnäytetyömme julkistetaan The-

seus-tietokannassa.   

  

SUOSTUMUS  

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käy-

tettävä tiedonkeruumenetelmä. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallis-

tuminen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osal-

listuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää 

vain opinnäytetyön tekijöiden tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään 

vain kyseiseen tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.   

  

Suostun siihen, että minua haastatellaan ja haastatteluni kuvataan/äänite-

tään ____________ ja antamiani tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tar-

peisiin. Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, milloin ta-

hansa ilman, että minun täytyy perustella keskeyttämistäni.   

   

Päiväys _______________________________________   

   

Tutkimukseen osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys   

   

_______________________________________ 
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LIITE 3 Haastattelujen avoimet teema-alueet 

 

 

1. Millaista moniammatillinen yhteisöllinen opiskeluhuolto on? 

 

• Mitä menetelmiä on käytössä? 

• Mitkä ovat työkäytännöt? 

 

 

2. Miten opiskelijoiden mielenterveys ja sen ongelmat ilmenevät oppilai-

toksenne arjessa/ teidän työssänne? 

 

• Mitkä ovat voimavaroja mielenterveydessä? 

• Mitä muutoksia on tapahtunut viimeisten viiden vuoden aikana? 

 

 

3. Millaiset resurssit teillä on mielenterveyttä edistävään yhteisölliseen 

opiskeluhuoltoon? 

 

• Millaiseksi koetta ammattikuntanne osaamisen nuorten mielen-

terveyden edistämisessä?  

 

 

4. Millaisia yhteistyökumppaneita ja verkostoja oppilaitoksellanne on? 

 

• Onko Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n toiminta teille tut-

tua? 

• Miten yhteistyökumppaneiden kanssa tuetaan opiskelijoiden 

mielenterveyttä? 
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LIITE 4 SWOT-analyysi esimerkki 

 

 

 

VAHVUUDET

Olemassa olevat suunnitelmat.

Välittämisen kulttuuri.

Avoin ilmapiiri.

Ajoissa tunnistaminen ja puuttuminen.

Ammattitaitoiset opettajat

HEIKKOUDET

Resurssien puute.

Ajankäytön hallinta.

Puutteelliset tilat.

Moniammatillisen työryhmän 
hyödyntäminen.

HAASTEET

Kasvavat ryhmäkoot.

Vaihtuvuus.

Jatkuvan haun periaate.

Monikulttuurisuus.

Hoitoon ohjaus.

Yksilölliset polut.

Tuen toteutus.

Puutteelliset kielitaidot.

KEHITTÄMINEN

Yhteishaun muuttaminen

Nuorten mielenterveyden 
edistämistyön aktivoiminen.

Yhteistyökumppaneiden kanssa 
työskentely aktiivisemmin.

Jalkautuminen opiskelijoiden pariin.


