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1 JOHDANTO JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Hyvinvointia on totuttu lähestymään pahoinvoinnin kautta. Terveys ja sairaus, kuten 

mielenterveys ja mielensairauskin, ovat erillisiä asioita, joita voi esiintyä myös 

samanaikaisesti. Mielenterveys on elämäntaitoa, jota kuka tahansa voi oppia ja 

vahvistaa. Mielensairaus on puolestaan lääketieteellinen termi, johon kuuluu 

diagnostiikka, hoitaminen ja parantaminen. (Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 21; 

Herron & Mortimer 2000, 106.) 

 

Monet tutkimukset ja selvitykset (kts. Kelan tiedote, 2011; Kouluterveyskysely 2012) 

osoittavat nuorten voivan huonosti. Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 

yhteensä 2 612 alle 30-vuotiasta nuorta tai nuorta aikuista. Heistä 1 954 (75 %) sai 

työkyvyttömyyseläkkeen mielenterveyden häiriön perusteella. (Kelan tiedote, 2011.) 

Tässä tutkimuksessa lähestyn hyvinvointia mielenterveyden näkökulmasta, sillä 

mielenterveys lisää kokemusta yleisestä hyvinvoinnista, minkä vuoksi mielenterveyden 

edistäminen ja tukeminen lisää myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä 

toimintakykyä.  

 

Mielenterveyden edistäminen on kirjattuna koulutusta ja opetusta määrittäviin 

asiakirjoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelmaan (KESU 2011–2016) sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu auki hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä 

keskeyttämisen vähentämisen aihekokonaisuudet. Opetussuunnitelmien perusteiden 

aihekokonaisuudet ovat koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria jäsentäviä 

toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Niissä on 

kysymys koko elämäntapaa koskevista asioista. Opetussuunnitelmaa laadittaessa 

aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin 

tapahtumiin niihin luontuvalla tavalla. Niiden tulee näkyä myös koulun 

toimintakulttuurissa. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003; Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004.)  

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tuoda näkyväksi oppilaitoksen suuri mahdollisuus 

ja merkitys opiskelijan mielen hyvinvoinnin tukijana, mielenterveyteen liittyvien taitojen 

oppimisympäristönä sekä tätä kautta toimintakykyisen ihmisen kasvattajana. Mielen 

hyvinvointia käsitellään elämäntaitona, jota jokainen voi oppia, opettaa ja arvioida. 

Tutkimuksen tavoitteena on suunnata ajattelua mielen hyvinvointia edistävään, 

ongelmia ennaltaehkäisevään työotteeseen, joka tavoittaa oppilaitoksissa kaikki 
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opiskelijat, ei ainoastaan ongelmia tai vaikeuksia kohdannutta joukkoa. 

Taustaoletuksena työssäni on, että jo olemassa olevia voimavaroja vahvistamalla ja 

mielen hyvinvointiin liittyviä taitoja määrätietoisesti opettamalla vältytään erinäisiltä 

ongelmilta tulevaisuudessa, tuetaan nuoren itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä 

sekä lisätään jokaisen opiskelijan mielen hyvinvointia. Käytän tässä tutkimuksessa 

rinnan ennaltaehkäisevän ja edistävän työn käsitteitä, sillä näen niiden pitävän 

sisällään toisensa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön marraskuussa 2012 julkaisemassa tiedotteessa 

kerrotaan oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön muutoksesta, jonka mukana 

toiminnan painopiste halutaan siirtää ennaltaehkäisevään, koko yhteisöä koskevaan 

toimintaan. (OKM, tiedotteet 29.11.2012.) Ajattelutavan kääntäminen ongelmiin 

puuttumisesta ja parantamisesta voimavarakeskeiseksi työotteeksi vaatii aikaa, 

harjoittelua ja työvälineitä.  

 

Millaisia välineitä ja resursseja oppilaitoksissa on tarjolla mielenterveyttä edistävään 

työhön? Teemaseminaarissani esittelen Tunnista voimavarasi -kyselyn 

luomisprosessin, taustateorioita ja valmiin tuotoksen. Kysely on suunniteltu 

työvälineeksi mielen hyvinvointia tukevaan voimavarakeskeiseen ohjaukseen sekä 

mielen hyvinvoinnin arvioimiseen. Kyselyn avulla jokaisen opiskelijan mielen 

hyvinvoinnin voimavarat ja vahvuudet kartoitetaan ja he lähipiireineen tulevat tietoiseksi 

omista mielenterveyden suojatekijöistään. Kyselyn avulla saatujen tulosten ja 

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen aihekokonaisuuksien pohjalta olemassa 

olevia mielenterveyttä tukevia menetelmiä ja välineitä apuna käyttäen suunnitellaan 

lukuvuoden hyvinvointiopetusta ja arvioidaan sitä. Näin voidaan edistää hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden aihekokonaisuudessa määriteltyjä tavoitteita ja jokaisen opiskelijan 

mielenterveyttä. 

 

Työni ensimmäisessä kokonaisuudessa avaan ensin mielenterveyden käsitettä, 

keskityn mielenterveystaitojen erittelyyn ja mielenterveysosaamiseen ja esittelen 

mielenterveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn etuja. Osiossa tutustun myös 

mielenterveyden arvioimiseen. Tässä kohtaa avaan akateemisia tutkimuksia, joita 

aiheeseen liittyen on lähivuosina tehty, sekä mittareita, joita hyvinvoinnin mittaamiseen 

on jo olemassa. Osion lopussa tutustun siihen, miten mielen hyvinvointia lähestytään 

opetus- ja hyvinvointisuunnitelmien, sekä oppilaitoksen toimintaa määrittävän 

lainsäädännön kautta. Työn toinen kokonaisuus koostuu voimavarasuuntautuneen 
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työotteen ja ohjauksen esittelystä. Työn lopussa esittelen kyselyn kehittämisprosessin 

sekä tarkastelen kehittämisprosessin tuloksia. 
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2 MIELEN HYVINVOINTI 

Hyvinvointia on totuttu lähestymään pahoinvoinnin kautta. Kysyttäessä, mitä sanasta 

mielenterveys tulee mieleen, liitetään siihen lähes poikkeuksetta käsitteitä 

mielensairauksien diagnostiikkaan tai hauraaseen mieleen liittyen. Mielenterveys 

käsitteenä on kulkenut pitkän tien mielisairauden synonyymista omaksi itsenäiseksi, 

sairauksista erilliseksi käsitteeksi. Mielenterveys ja mielen sairaus ovatkin erilliset asiat, 

joita voi ilmaantua samanaikaisesti. (Karila-Hietala, Wahlbeck, Heiskanen, Stengård & 

Hannukkala 2013, 11, 14; Herron & Mortimer 2000, 106.) Tässä tutkimuksessa 

käsittelen mielenterveyttä elämäntaidollisena, jokaiselle kuuluvana asiana. Käytän 

käsitteitä mielenterveys ja mielen hyvinvointi toistensa synonyymeina. 

 

Mielen hyvinvoinnin määrätietoinen vahvistaminen on tehokasta ongelmia 

ennaltaehkäisevää työtä ja hyvää oloa lisäävää toimintaa. Jokainen voi oppia, opettaa 

ja arvioida mielen hyvinvointia, kunhan hänelle annetaan siihen välineitä ja 

mahdollisuuksia. Mielen hyvinvointia lähestytään kuitenkin yhä pitkälti pahoinvoinnin ja 

ongelmien kautta. Tämä käy ilmi esimerkiksi erilaisten hyvinvointikyselyjen 

kysymystenasettelussa (ks. Kouluterveyskysely 2012) sekä erilaisten 

hyvinvointiryhmien kohdennetussa työssä (vrt. opiskelijahuoltoryhmien työ). Vaikka 

oppilaitoksissa puhutaan yhä enemmän opiskelijahyvinvointiryhmistä 

opiskelijahuoltoryhmien sijaan, ei termistö näy toiminnassa. Opiskelijahuoltoryhmät 

toimivat pitkälti ”tulipaloja sammuttaen” eli ongelmia korjaavasti ja parantaen. Yhteisen 

käsityksen avulla voidaan ymmärtää, mitä voimavarakeskeinen, ongelmia 

ennaltaehkäisevä työ oppilaitoksessa on ja miten sitä voidaan toteuttaa. 

 

2.1 Mielenterveys voimavarana elämässä 

Mielenterveyttä on määritelty aikojen saatossa monin tavoin, eikä yhtä yksiselitteistä 

määritelmää vieläkään ole. Mielenterveys käsitteenä sisältää sekä myönteisen että 

kielteisen latauksen. Aiemmin mielen terveydestä puhuttaessa tarkoitettiin oikeastaan 

mielen sairautta, siitä haluttiin vaan puhua vähemmän osoittelevasti. Tässä 

”yksinapaisessa” mallissa mielen terveys asettuu pelkäksi sairauden vastakohdaksi. 

Toisen, ”kaksinapaisen” mallin mukaan mielen terveys ja mielen sairaus ovat saman 

jatkumon vastakkaisia päitä. Tässä ajattelussa toisen olemassaolo sulkee toisen pois 

ja toisen lisääntyminen vähentää toista. (Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 21; 

Herron & Mortimer 2000, 106.) 
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Niin sanotussa positiivisessa mielenterveyskäsityksessä mielenterveys ja mielen 

sairaus nähdään erillisinä ja erilaisina käsitteinä, jotka kulkevat omilla jatkumoillaan 

(kaksiulotteinen malli). Kun käsitteet erotetaan toisistaan, voidaan hahmottaa, että 

mielenterveys on luonteeltaan enemmänkin elämäntaidollinen käsite, voimavaraa, jota 

käytämme ohjataksemme elämäämme toivomaamme suuntaan. Mielenterveys 

mahdollistaa sen, että voimme käyttää toimintakykyämme ja vahvistaa sitä. Mielen 

sairauksia puolestaan hoidetaan lääketieteen keinoin ja niistä voidaan tehdä 

diagnooseja, mikä tekee mielen sairauden käsitteestä lääketieteellisen. Kun terveys ja 

sairaus nähdään erillisinä asioina, voidaan ymmärtää, että myös sairastuneilla ja 

kuntoutuvilla on diagnosoidun sairauden ohella terveyttä, jota voidaan vahvistaa ja 

jonka vahvistuminen lieventää kärsimystä ja vähentää sairauden aiheuttamia pulmia. 

(Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 21, 119; Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 19; 

Herron & Mortimer 2000, 106.) Yllä kuvatut mielenterveyden janamallit on esitetty 

kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Mielenterveyden historialliset mallit. (Heiskanen 2006.) 

 

Suhteellisen uusi tapa kuvata mielenterveyttä on funktionaalisen mielenterveyden malli. 

Mallissa mielenterveys kuvataan henkilön käytössä olevien resurssien, mielenterveyttä 

edistävien tekijöiden ja mielenterveyden seurausten avulla. (Heiskanen, Lyytikäinen & 

Sassi 2006, 21.) Mielenterveyden seurauksiksi Maailman terveysjärjestö WHO 

määrittelee kyvyn luoda ihmissuhteita ja välittää toisista, taidon ilmaista tunteitaan, 

kyvyn tehdä työtä, ajoittaisen ahdistuksen ja hallinnan menetyksen sietämisen sekä 

omassa elämässä tapahtuvien muutosten hyväksymisen. Muita mielenterveyden 

seurauksia ja mahdollistamia asioita on kirjattu kuvioon 2.  
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Kuvio 2. Mielenterveyden mahdollisuudet. (Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen & 

Korhonen 2011.) 

 

Biolääketieteellisen ajattelun mukaan yksilön terveys tarkoittaa sairauksien ja 

elämänlaatua heikentävien häiriötilojen puuttumista tai psykologisesti tunne-elämän 

hyvinvointia, kognitiivista ja mielenterveydellistä toimintakykyä. (Perttilä 1999, 79.) 

WHOn määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tila eikä vaan sairauksien puuttumista. Määritelmä sisältää ajatuksen, ettei 

terveyttä voi olla ilman mielen terveyttä ja että mielenterveys on enemmän kuin 

mielenterveyden häiriö tai sen puuttuminen. (Billington 2000, 14.) Yleisen hyvinvoinnin 

kannalta niin mielen kuin ruumiinkin terveydellä on siis todistetusti merkitystä. 

 

Mielenterveys on monen tekijän summa. Monien näkemysten mukaan mielenterveys 

koostuu 4–8 ulottuvuudesta. WHOn määrittelemien kolmen yksilöllisen ulottuvuuden, 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen, lisäksi mielenterveyden yksilöllisiin ulottuvuuksiin 

liitetään myös hengellinen ulottuvuus. Yksilöllisten tekijöiden ja kokemusten sekä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi mielenterveyteemme liittyy yhteiskunnan 

rakenteet ja resurssit sekä kulttuuriset arvot. Mielenterveyden voidaan sanoa 

heijastavan yksilön ja ympäristön tasapainoa. (Friis, Eirola & Mannonen 2004, 33; 

Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 23; Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 17, 23; 

Perttilä 1999, 83; Sohlman 2004, 38.)  
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Yksilöllisten ja yhteiskunnallisen ulottuvuuksien sisältämät tekijät ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä vuorovaikutuksessa syntyy uusia 

mielenterveyden voimavaroja ja kuluu entisiä. Mielenterveys ei ole siis pysyvä, 

muuttumaton tila, vaan se vaihtelee elämäntilanteiden ja kokemusten mukaan ja sitä 

on pidettävä jatkuvasti yllä samoin kuin fyysistä kuntoa. (Heiskanen, Salonen & Sassi 

2006, 17.) 

 

2.2 Mielenterveysosaaminen ja mielenterveystaidot 

Monet asiat kuten hyvän elämän eläminen, hankalista ajoista ja elämäntilanteista 

selviytyminen, omien kykyjen käyttö ja vaihtoehtojen näkeminen sekä valintojen 

tekeminen edellyttävät osaamista tai ainakin selviytymistaitoja. Yllä mainituissa 

tilanteissa tarvittavia tietoja ja taitoja voidaan yleisesti kutsua 

mielenterveysosaamiseksi. Mielenterveysosaaminen antaa keinoja selviytyä elämän 

vaikeuksista ja kriiseistä ja auttaa löytämään keinoja tukea apua tarvitsevia 

läheisiämme. Tässä tutkimuksessa tarkoitan mielenterveysosaamisella jokaisen 

ihmisen kykyä tunnistaa mielenterveyttä ylläpitäviä tai sitä uhkaavia tekijöitä ja näihin 

liittyviä taitoja auttaa itseään ja läheisiään tai turvautua ulkopuoliseen apuun. 

(Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 94–95; Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 12.) 

 

Useat tutkimustulokset osoittavat, että mielenterveystaitoja kuten sosiaalisia, fyysisiä, 

psyykkisiä ja tunteisiin liittyviä taitoja, tietoja ja asenteita voi oppia samoin kuin 

akateemisia taitoja ja tietoja. (Weare 2000, 10.) Mielenterveystaitoja onkin tärkeää 

opetella, harjoitella ja ylläpitää, sillä mielenterveys kuluu, kun elämme elämäämme 

vuorovaikutuksessa elinympäristömme kanssa. Jokainen voi itse tehdä paljonkin oman 

ja muiden mielenterveyden hyväksi. Jos jollain on heikko selkä, hänen selkälihaksiaan 

kuntoutetaan, jotta hän pystyy liikkumaan, tekemään työtä ja harrastamaan. 

Mielenterveyttä voi vahvistaa samalla tavalla keskittymällä sellaisiin taitoihin, jotka 

tukevat arjessa jaksamista, auttavat ihmissuhteissa ja lisäävät nautintoa elämästä. 

(Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 25.) 

 

Suomen Mielenterveysseura on kouluhankkeissaan kehittänyt ja ollut mukana 

kehittämässä koulu- ja oppilaitosympäristöön soveltuvia työvälineitä ja menetelmiä 

mielenterveyden edistämiseksi. Mielen hyvinvointi – Opetuskokonaisuus terveystietoon 

(Hannukkala & Törrönen 2009), sekä Hyvinvoiva oppilaitos – opetus- ja 

ohjausmateriaalissa (Törrönen, Hannukkala, Ruuskanen, Korhonen 2011) 



8 
 

mielenterveystaidot on jaettu muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: sosiaaliset ja 

tunnetaidot, arjenhallinta, oman turvaverkon hahmottaminen ja ryhmätaidot, 

rentoutumistaidot, itsetuntemus sekä kriisistä selviytymistaidot (ks. kuvio 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Mielen hyvinvoinnin voimavaroja. (mukaillen Törrönen, Hannukkala, 

Ruuskanen & Korhonen 2011.) 

 

Kustakin osa-alueesta on ensin materiaalin käyttäjälle suunnattu yleiskielinen 

teoriaosuus, jonka jälkeen esitellään runsaasti ja yksityiskohtaisesti erilaisia harjoitteita 

mielenterveyden edistämiseksi kunkin osa-alueen osalta. Hyvinä esimerkkeinä 

mainittakoon tunnepilvet (liite 1) (Hakanen, Korhonen, Ruuskanen 2013, 1) ja 

tunnetilakäyrä (liite 2) (Törrönen & al. 2011, 128) tunnetyöskentelyn avuksi tuomaan 

virikettä tunteiden nimeämiseen, tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja tiedostamiseen. 

Konkreettiseksi työvälineeksi oman turvaverkon hahmottamisessa on koettu Tukitähti 

(liite 3) (Törrönen & al. 2011, 130–131), johon nuori kokoaa elämän eri osa-alueilta 

itseään lähellä olevien, itselleen tärkeiden ihmisten nimet ja muita tietoja 

(koulukuraattori, milloin paikalla, mistä tavoittaa jne.).  

 

Vuorovaikutustaitoja voidaan harjoitella jämäkkyystreenien avulla. Nuori kohtaa 

arjessaan monia ristiriitaisia tilanteita. Jämäkästi viestimällä hän voi saada oman 

äänensä kuulumaan loukkaamatta kuitenkaan muita tai itseään. Jämäkkä viestintä 

asettuu janalla aggressiivisen ja kiltin viestinnän väliin ja sen harjoittelua puoltaa sen 

Mielen 

hyvinvoinnin 

voimavaroja

Nukunko, syönkö ja 
liikunko säännöllisesti ja 

riittävästi?

Mikä saa minut iloiseksi 
ja onnelliseksi?
Miten kohtaan 

elämässäni vastaan 
tulevia pettymyksiä ja 

vaikeuksia? 

Keneltä kysyä apua, 
kun kohtaan 
vaikeuksia?

Ketkä ovat itselleni 
läheisiä ihmisiä, joiden 
kanssa voin jutella, kun 

elämä haastaa?

Missä olen hyvä?
Missä asioissa olen 

elämässäni onnistunut 
erityisen hyvin?
Mitä arvostan?

Millaisia tunteita opiskelu minussa 
herättää?

Miten ilmaisen rakentavasti omia 
tunteitani? 

Miten vaikutan oman 
elinympäristöni hyvinvointiin?
Miten voin auttaa ystävää kun 

hänellä on huolia?
Harrastanko säännöllisesti?

Miten ja milloin huomenna 
rentoudun?

Mistä unelmoin?

Viestinkö  selvästi ja 
kunnioittavasti? 

Olenko läsnä päivittäisissä 
kohtaamisissani?

Miten ilmaisen omat rajani 
kaveri- ja 

seurustelusuhteessa?
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tehokkuus niin erilaisissa työelämän tilanteissa kuin ihmissuhteissakin. Jämäkkää 

viestintää voi harjoitella ottamalla esimerkkitilanteita opiskelijoiden/ nuorten 

kohtaamista haastaviksi koetuista tilanteista kuten painostaminen seksiin, tupakointiin 

tai rikollisuuteen, epäkohdat työpaikalla tai oppilaitoksessa jne. (liite 4). Opiskelijat 

esittävät tilanteessa käyttämiään vuorosanoja ja yhdessä pohditaan, onko repliikki 

jämäkkää viestintää, liian kilttiä vai turhan aggressiivista. Opettaja voi konkreettisesti 

asettua kuvitellulla janalla siihen kohtaan, johon vastaus sopii (kiltti, aggressiivinen, 

jämäkkä) ja yhdessä keskustellen päädytään vaihtoehtoon, joka lähenee janan 

keskikohtaa eli jämäkkää viestintää. Keskustelun lomassa tarjoutuu hedelmällisiä 

tilanteita miettiä myös esimerkiksi omia arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat valintojen 

ja käyttäytymisen takana. Omien arvojen tiedostaminen antaa mahdollisuuden tehdä 

perusteltuja valintoja erilaisissa elämän eteen tuomissa tilanteissa. (Korhonen, 

Ruuskanen & Hannukkala 2012, 55.) 

 

Akateeminen oppiminen on kiinteässä yhteydessä mielenterveyteen ja sosiaalisiin ja 

tunnetaitoihin. Useat tutkimukset todistavat, että oppilaat oppivat tehokkaammin 

ollessaan tyytyväisiä oppilaitokseensa ja pitäessään opettajista, uskoessaan itseensä 

ja kokiessaan koulun tukevan heitä. Oppiminen lisää puolestaan onnellisuuden, 

tyytyväisyyden ja itsearvostuksen kokemuksia. (Weare 2000, 5.) Tämä puoltaa sitä, 

että mielenterveystaitojen opiskelu akateemisten aineiden opiskelun rinnalla on 

hyödyllistä ja tuloksellista, eikä suinkaan pois akateemisen älykkyyden kehittymiseltä. 

 

2.3 Mielenterveyden edistäminen suoja- ja riskiteki jöitä tunnistamalla 

Mielenterveyden edistämiseen kuuluu yksilön onnellisuuden, elinvoimaisuuden, 

itsearvostuksen ja toisista huolehtimisen lisääminen sekä sellaisten keinojen ja tapojen 

opettaminen, jotka auttavat ihmistä selviytymään tai ainakin tulemaan toimeen elämän 

mukanaan tuomissa haastavissa tilanteissa ja ehkäisemään kohdattujen ongelmien 

pahenemista. Mielenterveyden edistämiseen liitetään myös sellaisten olosuhteiden ja 

mahdollisuuksien luominen, jotka mahdollistavat hyvän elämän toteutumisen. 

Mielenterveyden edistämisestä hyötyy näin koko väestö ja se voidaan kohdentaa koko 

yhteiskuntaan, kuntaan, eri sosiaaliryhmiin, riskiryhmiin tai yksilöihin. Ongelmia 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet kohdistetaan usein vain henkilöihin, joista on herännyt 

jo huoli tai jotka kuuluvat riskiryhmiin. Mielenterveyden edistäminen ja ongelmien 

ennaltaehkäiseminen ovat siis käsitteellisestikin eri asioita, joilla molemmilla on 

perusteltu tarve. Mielenterveyden edistämistyöstä ei kuitenkaan saa tulla pelkkää 

sairauksien ennaltaehkäisyä vaikka se pitääkin sisällään myös ennaltaehkäisevän 
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vaikutuksen. (Billington 2000, 14; Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 19, 24; Weare 

2000, 17.) 

 

Mielenterveyden edistämistä ja häiriöiden ennaltaehkäisemistä voidaan 

yksinkertaisimmillaan lähestyä hahmottamalla mielenterveyden suojaavia ja 

riskitekijöitä. Molempia tekijöitä on sekä ulkoisia että sisäisiä. (Kuvio 4.) Suojaavat 

tekijät vahvistavat mielenterveyttä, elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä auttavat 

selviytymään vastoinkäymisissä ja kriisitilanteissa. Ne vähentävät altistumista riskeille 

ja ne voivat vähentää riskien vaikutusta. Suojaavia tekijöitä on muun muassa riittävän 

hyvä itsetunto, ongelmanratkaisutaidot, kuulluksi tuleminen ja turvallinen elinympäristö. 

(Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 23–24; Karila-Hietala & al. 2013, 17–19.)  

 

Mielenterveyden riskitekijät vaarantavat elämän ja toimintojen jatkuvuutta ja 

turvallisuuden tunnetta. Ne heikentävät myös terveyttä ja hyvinvointia ja voivat lisätä 

riskiä sairastua. Tekijät ovat olemassa jo ennen mielenterveyden ongelmaa tai häiriötä 

ja voivat olla kestoltaan lyhyt- tai pitkäaikaisia. Mielenterveyden riskitekijöitä ovat 

esimerkiksi huonot ihmissuhteet, eristäytyneisyys, kiusaaminen ja päihteet. 

(Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 23–24; Karila-Hietala & al. 2013, 17–19.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Mielenterveyden suojaavia ja riskitekijöitä. (Karila-Hietala & al. 2013, 19.) 

 

Mielenterveyden jaottelulla ulkoisiin ja sisäisiin suoja- ja riskitekijöihin pyritään 

osoittamaan, että yksilöllisten tekijöiden ohella on yhteisötason ja rakenteellisen tason 

asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kykyyn tehdä valintoja ja toimia vastuullisesti. Riski- ja 
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suojaavien tekijöiden analysointi auttaa erilaisten interventioiden suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Mielenterveyden edistämisen lähtökohtana voidaan pitää suojaavien 

tekijöiden lisäämistä ja riskitekijöiden poissulkemista tai niiden vaikutusten 

vähentämistä. Mitä enemmän suojaavia tekijöitä on, huolimatta riskitekijöiden 

määrästä, sitä enemmän niiden on havaittu alentavan riskin tasoa. (Heiskanen, 

Lyytikäinen & Sassi 2006, 23–25, 119.) 

 

Mielenterveyden edistämisessä ja ongelmien ja häiriöiden ennaltaehkäisemisessä on 

olennaista huomata, että suurin osa suojaavista ja riskitekijöistä on varsinaisten 

mielenterveyspalveluiden ulkopuolella. Juuri tämä mielenterveystyö kuuluu kaikille: 

perheille, lasten päivähoitoon osallistuville, opetushenkilöstölle, työpaikoille ja lukuisille 

muille toimijoille. Tämän lääketieteellisten perusteiden ulkopuolelle jäävän 

mielenterveyden edistämisen osuuden on arvioitu olevan ainakin 70 prosenttia kaikesta 

mielenterveystyöstä. Edistävä mielenterveystyö on tutkimuksin todettu hyvin 

tulokselliseksi. Lasten mielenterveyden edistämiseen sijoitettu pääoma palautuu 1-5 

vuodessa ja tuotto on jopa enemmän kuin viisinkertainen sijoitettuun pääomaan 

nähden. (Heiskanen, Lyytikäinen & Sassi 2006, 23–25, 119; McDaid 2011, 10–11.) 

 

2.4 Mielenterveyden arvioimisen mittareita 

Mielenterveyttä arvioidessa mitataan yksilön mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja, 

valmiuksia ylläpitää ja kehittää omaa koettua hyvinvointiaan sekä mielenterveyteen 

liittyviä vahvuuksia ja voimavaroja. Arviointia tukee itsetietoisuutta kehittävä ja 

itsereflektiota edistävä kysymyksenasettelu sekä vuoropuhelu, jonka avulla arviointi on 

yksilöä kehittävää jo itsessään toimien eräänlaisena interventiona. Yleisesti 

oppilaitoksissa tai kouluissa käytössä olevia mittareita mielenterveyden arvioimiseen ja 

mielenterveyden vahvuuksien kartoittamiseen ei vielä ole. 

 

Arviointi on ollut historiallisesti kehittyvä toimintakokonaisuus. Ojanen avaa 

teoksessaan (2000, 167) arvioinnin neljä sukupolvea 1920–1930 luvuilta alkaen 

mukaillen Egon Gubania ja Yvonna Lincolnia (1986).  

1. sukupolvi: arvioinnin päätehtävänä oli erottelu. Testaamismenetelmiä kehitettiin. 

2. sukupolvi: arvioinnissa kuvailtiin. Normatiivisuuden vaade oli keskeinen. 

3. sukupolvi: kognitiivinen psykologia edisti tasoerottelua. Myös laadulliset kriteerit 

alkoivat voimistua. 

4. sukupolvi: arvioinnista alettiin puhua vuoropuheluprosessina ja kehittävänä 

arviointina. Myös itsearviointi astui kuvaan.  
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Postmodernin ajan arviointivaiheeseen, jossa puhutaan kommunikatiivisesta 

arvioinnista, astuttiin 2000-luvun taitteessa. Tällaiseen arviointiin liitetään kolme 

keskeistä päätehtävää: ensimmäisenä on kriittisen tarkastelun tuottama 

”paljastaminen” eli mitä on saavutettu. Toiseksi arvioinnin avulla pyritään saamaan 

selville tulevaisuuden tarpeet. Kolmanneksi arvioinnissa vallitsee pyrkimys 

kommunikaatioon ja yhteistyöhön. Uudessa, viidennen sukupolven arvioinnissa 

puhutaan siis kehittävästä arvioinnista ja arvioinnista vuoropuheluprosessina, uutta 

luovana toimintana. (Ojanen 2000, 167–168.) 

 

Osterman & Kottkamp (1993, 60–63) kirjoittavat teoksessaan kuuntelemisen ja 

avointen kysymysten olevan tärkeimpiä tutkimustekniikoita. Kysymykset ja aktiivinen, 

keskittynyt kuuntelu mahdollistavat arvioivan vuoropuheluprosessin käynnistymisen. 

Vastatessamme kysymyksiin tulemme tietoiseksi itsestämme ja tiedoistamme. 

Tiedämme vastaukset kysymyksiin jo etukäteen, mutta jos kysymyksiä ei kysytä, emme 

tule ajatelleeksi vastauksia. Vastaamalla kysymyksiin ja reflektoimalla niitä, löydämme 

asioita, joita haluamme muuttaa, kehittää tai ylläpitää. 

 

Anne Konu (2002, 15) on kartoittanut osana väitöskirjaansa psykologisen hyvinvoinnin 

mittareita, joista ensimmäiset on kehitetty maailmansotien jälkeisinä vuosina. Konun 

mukaan maailmasotien jälkeen terveyden ja hyvinvoinnin mittaamiseen on kehitetty 

useita välineitä, joita on sovellettu myös nuorille. Psykologiseen hyvinvointiin ja 

terveyteen liittyvät mittarit ovat jatkuvan kehityksen alaisina. Kuolleisuuden ja 

pahoinvoinnin mittaamisesta on siirrytty tarkastelemaan sairauden poissaoloa, 

toimintakykyä, onnellisuutta, hyvinvointia ja elämänlaatua. 

 

Hyvinvointiin ja vahvuuksiin keskittyvää mittaria pohjustavat myös Uusitalo-Malmivaara 

& Lehto (2013) tutkimuksessaan. Tutkimuksessa kartoitettiin seurantatutkimuksen 

avulla suomalaislasten ja -nuorten onnellisuutta ala- ja yläkouluikäisinä sekä selvitettiin 

niitä asioita, jotka tekevät heidät onnellisiksi. Tutkimukseen osallistujat valitsivat listasta 

tekijöitä, jotka lisäisivät heidän onnellisuuttaan. Tutkimus keskittyi positiiviseen 

psykologiaan, jonka perusperiaatteen mukaan voidakseen hyvin ihminen tarvitsee 

muutakin kuin pahoinvoinnin poistamista - terveyttä kannattaa vaalia muutenkin kuin 

keskittymällä hoitamaan sairauksia. Uusitalo-Malmivaara & Lehto kirjoittavat, että 

etsimällä vahvuuksia löydetään uusi tapa tukea ja auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan 

olonsa paremmaksi sekä suoriutumaan paremmin koulunkäynnistä. Positiivinen 

psykologia ei kuitenkaan tällä hetkellä Uusitalo-Malmivaaran mukaan näy 
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lainsäädännössä tai pedagogisissa asiakirjoissa; esimerkiksi opetushallituksen 

mallilomakkeissa ei ole yhtään kohtaa, missä kysytään ja tehdään näkyväksi lapsen 

vahvuuksia vaan keskitytään vain heikkouksien ja ongelmien etsimiseen ja niiden 

korjaamiseen. Yhtenä työvälineenä vahvuuksien löytämiseen Uusitalo-Malmivaara 

esittelee Pennsylvanian yliopiston Via Character Institute -tutkimuslaitoksen 

verkkosivuilta löytyvää strength measure -mittaria, jota käännetään parhaillaan 

suomeksi. 

(http://www.avoin.helsinki.fi/ajankohtaista/2013/onnellisuustutkimus.htm) 

 

2.5 Mielen hyvinvointi opetus- ja hyvinvointisuunni telmissa sekä oppilaitoksen 

toimintaa määrittävässä lainsäädännössä 

Sauli Niinistö on ajanut menestyksekkäästi ajatusta nuorisotakuusta, joka tuli voimaan 

2013. Nuorisotakuu takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle 

vastavalmistuneelle koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden 

sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, 

joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. 

(www.nuorisotakuu.fi.) Nuorisotakuu antaa toteutuessaan mahdollisuuden vaikuttaa 

nuoren itsetuntemuksen ja -tunnon, myönteisen identiteetin ja mielen hyvinvoinnin 

tukemiseen, kunhan näihin asioihin kiinnitetään tietoisesti huomiota. Oppilaitoksissa 

voidaan tukea ja vahvistaa nuoren mielenterveyttä, kunhan työ tehdään näkyväksi 

valitsemalla käytännön opetus- ja ohjaustyön menetelmät ja sisällöt opiskelijan 

mielenterveyttä tukeviksi. Taustalla on oltava oppilaitosjohdon ja -tason päätökset ja 

tuki. 

 

Erilaiset lait, asetukset, ohjeistukset ja suunnitelmat määrittävät oppilaitosten toimintaa, 

opetuksen sisältöjä, opiskelijaterveydenhuollon toimintaa ja sen laatua sekä 

opiskelijaterveydenhuoltohenkilöstön määriä ja resursseja. (katso mm. lukiolaki; 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 

lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta; Opetussuunnitelmien 

perusteet; Kouluterveydenhuollon laatusuositus.) Opetus- ja kulttuuriministeriön 

marraskuussa julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan oppilas- ja opiskelijahuollon 

lainsäädännön muutoksesta, jonka mukana toiminnan painopiste halutaan siirtää 

ennaltaehkäisevään, koko yhteisöä koskevaan toimintaan. (OKM, tiedotteet 

29.11.2012.) Suunnitelmissa ja ohjeistuksissa on muitakin kohtia, jotka ohjaavat 

hyvinvointia edistävään työhön koko oppilaitoksen tasolla. Kouluterveyskyselyjen ja 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raporttien (THL, OPH) mukaan hyvinvoinnin 
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edistämiselle on tarvetta. Opetus- ja ohjaushenkilöstön kiinnostus mielen hyvinvoinnin 

sisällöistä on kasvanut. On todettu, että hyvinvoinnilla on merkitystä tutkinnon 

suorittamiseen ja työllistymiseen. Alla esittelen tärkeimpiä mielenterveyden 

edistämiseen liittyviä oppilaitosten toimintaa ohjaavia säädöksiä.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 

(KESU 2011–2016) on kirjattu toisen asteen koulutuksen kehittämiskohteiksi muun 

muassa demokratiakasvatuksen kehittämisen, opiskeluhuollon laajentamisen sekä 

keskeyttämisen vähentämisen. Opetukseen lisätään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka 

tukevat opiskelijoiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijoita 

osallistetaan kaikessa koulutuksen kehittämisessä. Oppilas- ja opiskeluhuollon osalta 

lisätään palvelujen suunnitelmallisuutta ja kehittämistä nykyistä enemmän 

ennaltaehkäisevään työhön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi 

vuoden 2014 alkuun mennessä. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen 

vähentämiseen pyritään läpäisyn tehostamisohjelmalla, jolla tuetaan erityisesti opinto-

ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien 

kehittämistä sekä koko tutkinnon suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen, 

ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittämistä. (Koulutus ja tutkimus vuosina 

2011–2016. Kehittämissuunnitelma, 15, 16, 26.) 

 

Lukion opiskeluympäristönä tulee olla opiskelijalle henkisesti ja fyysisesti turvallinen, 

oppimisen ja osallistumisen mahdollistava avoin ja myönteinen opiskeluympäristö. 

Lukion tulee tukea vuorovaikutteisuutta sekä oppilaitoksen sisällä että yhteydenpidossa 

ympäristöön. Opiskelijalle opetetaan yhteistyötaitoja, jotka mahdollistavat toimimisen 

itsenäisesti ja ryhmässä. Opetuksen tulee harjaannuttaa opiskelijaa monipuolisesti 

itseilmaisussa ja vuorovaikutustaidoissa. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan 

vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana ja käyttämään hänelle soveltuvia 

opiskelumenetelmiä. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä 

valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta, 14.11.2002/955 2 §, 4 §, 5 §.) 

 

Terveydenhuoltolain 17 §:ssä (30.12.2010/1326) määritellään 

opiskeluterveydenhuollon sisältöä. Laki sisältää muun muassa oppilaitoksen 

opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämisen ja seurannan sekä opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin 

sekä opiskelukyvyn seuraamisen ja edistämisen. 
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Lukion opetussuunnitelman perusteisiin (2003) on kirjattu auki hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden aihekokonaisuus. Opetussuunnitelmien perusteiden aihekokonaisuudet 

ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, 

opetusta eheyttäviä painotuksia. Niissä on kysymys koko elämäntapaa koskevista 

asioista. Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa 

oppiaineeseen luontuvalla tavalla sekä lukion yhteisissä tapahtumissa. Niiden tulee 

näkyä koko oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Aihekokonaisuuksia täydennetään, 

ajankohtaistetaan ja konkretisoidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa. (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2003, 24–25.) 

 

Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuden tarkoituksena on, että opiskelija 

ymmärtää oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset sekä vakiinnuttaa 

hyvinvointia ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa 

ja erityisesti elämän kriisitilanteissa. Aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, 

että opiskelija osaa ilmaista tunteita ja näkemyksiä vuorovaikutustilanteissa, rohkaistuu 

ottamaan yksilöllistä vastuuta opiskeluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista sekä ottamaan 

itse vastaan yhteisön tukea, oppii tunnistamaan vakavat ongelmat ja osaa niiden 

ilmaantuessa hakea apua ja käyttää hyvinvointipalveluita sekä osaa kohdata muutoksia 

ja epävarmuutta sekä rakentaa pohjaa uusille mahdollisuuksille. (Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2003, 26.) 

 

Oppilaitoksen ohjauksen tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä 

syrjäytymistä. Lukion ohjaustoimintaan tulee kaikkien koulun opettaja- ja 

ohjaushenkilöstöön kuuluvien osallistua. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tulee kehittää ja 

pitää yllä lukio-opintojen ajan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta 

ja tukemisesta tulee huolehtia yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijan tulee saada 

tietoa siitä, miten hän voi saada tukea ohjaustoimintaan osallistuvilta henkilöiltä ja 

mitkä ovat näiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa (Lukion opetussuunnitelman 

perusteet 2003, 18.) 

 

Opiskelijahuolto määritellään opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

huolehtimisena. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö 

sekä ehkäistä syrjäytymistä.  Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin 

edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja 

niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin 

edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu osaltaan kaikille 

opiskeluyhteisössä työskenteleville. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 19.) 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta ja 

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja 

tuntijaosta määrittelee lukio- ja ammatillisen koulutuksen tavoitteeksi muun muassa 

opiskelijoiden tukemisen hyviksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi kasvamisessa, joka kantaa 

vastuuta omasta ja muiden ihmisten hyvinvoinnista. (Lukiolaki 629/1998; 

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja 

tuntijaosta, 14.11.2002/955; Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630.) 

 

 



17 
 

3 VOIMAVARASUUNTAUTUNUT TYÖOTE JA OHJAUS 

Oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnan painopiste halutaan siirtää ennaltaehkäisevään, 

koko yhteisöä koskevaan toimintaan. (OKM, tiedotteet 29.11.2012.) Tämä vaatii 

yhteistä ymmärrystä siitä, mitä on ennaltaehkäisevä työ ja mihin sillä pyritään. 

Muutoksen myötä opiskelijahuoltotyössä siirrytään hoitavasta ja diagnosoivasta työstä 

yhä enemmän ohjaavaan työhön. 

 

Mielen hyvinvoinnin käsitettä avaavassa osiossa lähestyin mielenterveyden edistämistä 

mielenterveyden voimavarojen vahvistamisena. Tässä luvussa esittelen 

kirjallisuuskatsauksen avulla voimavarakeskeistä työotetta mielenterveyttä edistävänä, 

ongelmia ennaltaehkäisevänä työnä ohjauksen kentällä. Voimavarasuuntautunut, 

ennaltaehkäisevä työote on osa opettajan ja ohjaajan ammatillisuutta, ja sitä voi 

kehittää samoin kuin muuta ammattitaitoa. 

 

3.1 Toimijuuden tukeminen voimavaroja tunnistamalla  ja vahvistamalla 

Ohjaus on prosessi, jossa yksi ihminen (ohjaaja) auttaa toista (avunhakijaa) arkisen 

elämän ongelmien ratkaisemisessa. (Peavy 2006, 34.) Ennaltaehkäisevän työ ei 

tarvitse ongelmaa tai puutetta käynnistyäkseen vaan se keskittyy jo olemassa oleviin 

vahvuuksiin ja voimavaroihin. Näin siitä hyötyvät kaikki yksilöt elämäntilanteesta 

riippumatta. Voimavaroja kartoittamalla mahdollistuu positiivinen palaute, itsetunnon 

kehitys, mielen hyvinvoinnin kokeminen sekä tunne samalla puolella tasa-arvoisina 

olemisesta. (Eriksson & Arnkil 2005, 29.) Ennaltaehkäisevään, voimavarakeskeiseen 

työhön ja sen tuloksiin oppilaitoksessa voidaan liittää sanoja, kuten tiedon välittäminen, 

kasvattaminen, motivoiminen, aktivoiminen, aikuisen mallina toimiminen, kodin ja 

koulun välillä kontaktihenkilönä toimiminen, opiskeluun sitoutuminen, yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen, erilaisuuden ymmärtäminen. (Määttä & Laaksonen 

2005, 14; Seppelin 2005, 30.)  

 

Ohjaus eroaa selkeästi terapioista juuri siinä, että ohjauksessa ei ole kyse puutteen, 

vamman tai sairauden diagnosoinnista tai hoitamisesta. (Peavy 2006, 19, 55.) Brittish 

Association of counsellors määrittelee ohjaus- ja neuvontatyötä sellaiseksi työksi, jossa 

henkilö, jolla on ohjaajan rooli, antaa aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaan 

roolissa olevalle henkilölle. Ohjauksen tarkoitus on antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, 

keksiä ja selkeyttää tapoja elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin. Ohjauksen 

lähtökohdaksi muodostuu vuorovaikutustoimintojen ja -asetelmien tuottaminen niin, 
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että ohjattava tulee kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi, ja pääsee näin eteenpäin. 

Dialogin kautta luodaan mahdollisuus nähdä ja tehdä asioita hieman toisin. (Määttä & 

Laaksonen 2005, 11–12.) 

 

Ennaltaehkäisevän ohjaustyön ydin löytyy vuorovaikutuksen ja itsetutkiskelun 

prosesseista. Ohjauksen tulisi antaa toivoa ja tukea asiakkaalle sekä auttaa ohjattavaa 

kehittämään omaa hallinnantunnettaan ja kykyä käsitellä tulevaisuudessakin vastaan 

tulevia pulmia. (Helander 2005, 56–57.)  

 

Voimavarasuuntautuneisuus on sekä ajattelu- että työtapa, jota leimaa konkreettinen ja 

myönteinen ote kohdata erilaisia inhimillisen elämän tilanteita. Keskeistä on suunnata 

luoviin ratkaisuihin korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

(Helander 2011, 52.) Kun voimavarakeskeistä ohjausta tarkastellaan tavoitteellisena 

toimintana, sen tavoitteeksi nousee toimijuuden tukeminen. Toimijuudella tarkoitetaan 

hallinnan tunnetta omasta elämästä, että ihminen kokee osallisuutta omassa 

elämässään, rohkenee oman elämän tarkasteluun ja päätöksentekoon. Toimijuutta, 

että uskaltaa ensin olla olemassa, vähitellen osallistua, kuulla ja tulla kuulluksi, saada 

kokemuksia osallistumisen onnistumisesta ja vähitellen tätä kautta tilanne johtaa 

muutokseen ja oppimiseen. (Piha 2011a, 26.) 

 

3.2 Voimavarakeskeisiä ohjausteorioita ja menetelmi ä 

Alla tarkastelen kolmea eri ohjausteoriaa/ -menetelmää, jotka voidaan luokitella 

voimavarakeskeisiksi: ratkaisukeskeistä-, dialogista- ja reflektiivistä ohjausotetta. Nämä 

kolme teoriaa nousevat muun muassa sosiodynaamisen ohjaussuuntauksen isän, 

Vance Peavyn määrittelyssä ohjauksen periaatteista. (kts. esim. Peavy 2006.) 

Voimavarakeskeisissä ohjauksen muodoissa keskitytään etsimään ja vahvistamaan 

ohjattavan omaa toimintakykyä, edistämään osallisuutta ja toimijuutta ja sitä kautta 

oman elämän hallintaa. (Piha 2011b, 33.) 

Peavyn mukaan ohjauksessa on viisi tärkeää tekijää, joilla voidaan auttaa kaikkia 

ohjattavia: 

1. Ohjaussuhde tarjoaa tukea, huolenpitoa, lohtua ja toivoa. 
2. Ohjattavalle annetaan tarvittaessa asiallista ja oikeaa tietoa. 
3. Ohjattavaa autetaan selventämään ja luomaan kuvaa omista 
tavoitteistaan ja omasta tulevaisuudestaan. 
4. Ohjattavaa autetaan tunnistamaan omia voimavarojaan ja 
rajoituksiaan. 
5. Ohjattavaa autetaan tekemään ja toteuttamaan vaihtoehtoisia valintoja 
ja suunnitelmia. Häntä autetaan käsittelemään tavoitteiden tiellä olevia 
mahdollisia esteitä.  
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(mukaillen Peavy 2006, 38.) 
 

Voimavarakeskeiseen ohjaukseen liittyy läheisesti oppiminen. Kokemusperäistä 

oppimista tapahtuu, kun lähdetään yksilön omasta elämäntilanteesta, tarkastellaan 

hänen kokemustaan ja siihen liittyviä erilaisia tunteita ja asenteita, tehdään 

johtopäätöksiä tämän tarkastelun pohjalta ja otetaan lopuksi tulokset käyttöön. 

Perusajatuksena on, että vain henkilökohtaisiin kokemuksiin keskittyvällä työskentelyllä 

on merkitystä yksilön oppimisessa. (Helander 2000, 12.) 

 

3.2.1 Ratkaisukeskeisyys 

”Sanotaan, että on helpompi opetella viisi hyvää kuin päästä eroon yhdestä pahasta. 

On helpompi opetella uusia taitoja ja kehittää hyviä ominaisuuksia kuin päästä eroon 

vioista, pahoista tavoista ja huonoista puolista. -- Toivotun käyttäytymisen 

vahvistaminen on helpompaa kuin ei-toivotun käyttäytymisen sammuttaminen.” (Ahola 

& Furman 1999, 15.) Ihmisen käytös muuttuu paremmin palkitsemisen kuin 

rankaisemisen avulla. Ihmisen käytöstä muuttaakseen on helpompi saada tuloksia 

vahvistamalla häntä toivotusta käyttäytymisestä kuin rankaisemalla ei-toivotusta. 

(Ahola & Furman 1999, 15.) Tämä on yksi perusta voimavarasuuntautuneen ohjauksen 

hyödyllisyydestä. On tehokkaampaa tukea ja vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää ja 

tukevaa kuin aloittaa rakentaminen alusta. 

 

Ratkaisukeskeinen ohjaus on yksi keskeisimpiä ja suosituimpia asiakaslähtöisiä 

ohjausteorioita. (Helander, 2005, 57.) Suomessa ratkaisukeskeinen terapia tuli 

laajemmin tunnetuksi 1980-luvulla Ben Furmanin aktiivisen toiminnan kautta, ja sitä on 

ryhdytty soveltamaan myös ohjaus-, opetus-, neuvonta- ja kasvatustyössä 1990 -

luvulta alkaen. (Lairio & Puukari 2001, 60; Piha 2011b, 31.) 

 

Ratkaisukeskeinen työskentelymalli perustuu asiakaskeskeisyyteen ja positiiviseen 

ajatteluun. Ohjauksen lähtökohtana on asiakkaan omat näkemykset ja tavoitteet. 

Työskentely keskittyy ratkaisuihin, suuntaa toimintaa ja ajattelua tulevaisuuteen sekä 

luottaa ohjattavan voimavaroihin, kykyyn ja luovuuteen löytää omat ratkaisut 

ongelmiinsa. Suuntauksessa ei ole olennaista mittavan historiallisen tiedon kerääminen 

vaan kiinnostusta osoitetaan asiakkaan aiemmin opittuja ongelmanratkaisutaitoja ja 

voimavaroja kohtaan. Ratkaisukeskeisen ohjauksen tehtävänä on auttaa asiakasta 

tekemään jotain erilaista, jotta voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet. (Lairio & Puukari 

2001, 60; Helander 2005, 58–59.) 
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Ratkaisusuuntautunut ohjaus alkaa tavoitteen määrittelyllä. Tavoitteen taustalla ei 

tarvitse olla ongelmaa vaan tavoite voi olla itsensä kehittämiseen liittyvää myös 

voimavaralähtöisesti. ”Ongelmattomuus” ei kuitenkaan merkitse sitä, että ongelmat 

lakaistaan maton alle, vaan sitä että ongelmat muutetaan tavoitteiksi, joita ryhdytään 

saavuttamaan. Ohjaaja voi auttaa tavoitteen määrittelyssä esittämällä tulevaisuus-

kysymyksiä tai ennakoituja lopputuloksia tutkivia kysymyksiä. Tavoitteen määrittelyssä 

voidaan hyödyntää soveltaen myös tulevaisuuden muistelua. (Ahola & Furman 1999, 

23, 28; Helander 2005, 61.) 

 

Tavoitteiden saavuttamista tuetaan suunnittelemalla yhdessä, millaisia välitavoitteita 

ohjattavalla tulee olla, mitä tekoja hänen täytyy tehdä, päästäkseen kohti haluamaansa 

päätavoitetta. Itsensä kehittämisen kannalta on tärkeää tunnistaa omia voimavaroja ja 

vahvuuksia, sillä niitä voi hyödyntää kun päättää, millä keinolla kuljetaan kohti 

tavoitetta. Piileviä voimavaroja voidaan etsiä erilaisilla kartoituksilla ja 

arviointiasteikoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi aikaisempien myönteisten muutosten 

kartoittaminen, jos ihme tapahtuisi -kysymyksen ja arviointiasteikon käyttö, poikkeusten 

etsiminen, positiivisen palautteen antaminen sekä erilaiset kotitehtävät. (Saarinen 

2010, 67.) 

 

Positiivisen ajattelun ja omiin voimavaroihin luottamisen oletetaan edistävän ohjattavan 

itsehallintaa ja itseluottamusta sekä omien kykyjen ja taitojen löytämistä. Niiden 

voidaan olettaa edistävän myös myönteisten uskomusten syntymistä sekä myönteisen 

minäkuvan kehittymistä. (Lairio & Puukari 2001, 61.) Mitä enemmän voimavaroja 

hyödyntää, sitä helpompaa on eteneminen tavoitteen suuntaan. Omien vahvuuksien 

tunnistaminen on helpompaa, kun saamme tilaisuuden puhua niistä toisen ihmisen 

kanssa. Ohjaaja voi erilaisia voimavarakeskeisiä työvälineitä käyttäen kartoittaa 

ohjattavan kanssa yhdessä hänen vahvuuksiaan. (Ahola & Furman 1999, 36; Helander 

2005, 61.) 

 

Poikkeusten, muutosten ja ratkaisujen etsiminen liittyy kyvykkyyden arviointiin. 

Ohjaajan tehtävänä on ohjata asiakasta muistelemaan tilannetta omassa elämässä, 

jolloin tavoitteen saavuttamista estävää ongelmaa ei ollut, tai jolloin asiakas eteni 

tavoitteen suuntaan. Poikkeusten löytäminen ja havainnollistaminen tuottaa asiakkaalle 

hänen omaa osaamistaan korostavaa palautetta ja kokemuksen siitä, että tavoitteen 

suuntaan on jo edetty tai tilanne on jo joskus ollut hallinnassa. Myös ohjaajan antama 

myönteinen palaute on tärkeää motivaation lisäämiseksi ja myös asetetun tavoitteen 
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saavuttamisen jälkeen sen ylläpitämiseksi. Edistymistä voi kartoittaa 

asteikkokysymyksillä tai erilaisilla janoilla, joihin ohjattava merkitsee kokemansa 

etenemisen määrän esimerkiksi numeron ympyröimällä tai pisteenä janalle. (Ahola & 

Furman 1999, 47; Helander 2005, 61–62.) 

 

Jaakko Helanderin (2000) väitöskirja osoittaa ratkaisukeskeisen työotteen tehokkuutta. 

Tutkimuksen tuloksina saatiin, että ratkaisukeskeisellä interventiolla oli lisäävä vaikutus 

osallistuvan ryhmän kompetenssipuheeseen sekä ongelmanratkaisutaitoihin. 

Osallistuneiden mielestä merkittävimpiä hetkiä olivat olleet terapeutin antama palaute, 

tosielämästä saadut kokemukset ja sosiaalisen ympäristön (läheisten) antama tuki. 

Tapaamisissa yliedustettuina olivat myönteiset mielipide-, toive- ja tunneilmaisut, mikä 

merkitsee sitä, että ratkaisukeskeinen ohjausote oli jo itsessään rohkaiseva ja 

interventiivinen.  (Helander 2000, 57–58, 66.) 

 

3.2.2 Dialogisuus 

Ohjaus määritellään useissa lähteissä kommunikaatioprosessiksi, jonka tärkein osa on 

dialogiluontoinen keskustelu. Ihminen on kyvytön kasvamaan yksin täydeksi ihmiseksi. 

Ihmisen kasvu mahdollistuu juuri dialogissa, yhdessä toisten kanssa, kasvattajan, 

ohjaajan ja muiden ihmisten tukemana. (Ojanen 2000, 60.) 

 

Dialogissa kuunnellaan empaattisesti ja otetaan toisen sanoma todesta, pyritään 

ymmärtämään ihmistä ja hänen tarkoitustaan hänen omasta viitekehyksestä käsin. 

Dialogi on vuoropuhelu, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä, ja sen tavoitteena on 

saavuttaa uusi ymmärrys – ei välttämättä yhteisymmärrys vaan sellainen, että 

ymmärretään, miten muut ajattelevat. (Koskinen 2005, 118; Seikkula & Arnkil 2005, 

83–84.) 

 

Dialogi toteutuu sekä ihmisten välillä minä-sinä suhteena että osallistujien sisällä 

sisäisinä vuoropuheluina. Kuullessaan, miltä jokin asia näyttää ja tuntuu toisen 

näkökulmasta, ihminen rikastaa ja muuntaa käsityksiään. Puhuessaan ihminen 

jäsentää ja havainnoi omaa ajatteluaan, jolloin se on myös oman minuuden ja itsen 

ymmärtämisen uusi kokemus, uuden mielen tavoittamista sekä kokemuksen kertojalle 

että tutkijalle. Dialogi toteutuu puheen lisäksi myös eleinä, tunteina ja ilmeinä. 

Keskeistä on kiinnostus nähdä toinen ihminen aidosti ”toisena”, ihmisenä, jolla on omia 

näkemyksiä ja pyrkimyksiä. Ennaltaehkäisevässä ohjausdialogissa painopiste on 
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ennemminkin kuuntelemisessa kuin puhumisessa. (Eriksson & Arnkil 2005, 37; Ojanen 

2000, 61, 63.) 

 

Kunnioittava kuuntelu voi panna muutoksen liikkeelle toisessa ihmisessä. Kyky 

syvälliseen keskittyneeseen kuunteluun, jossa yritetään kaikin keinoin ymmärtää toisen 

sanojen merkitystä, on vahvin yksittäinen väline, joka auttajalla on käytettävissään. 

Koko auttamisprosessi perustuu kaikissa ohjausmenetelmissä yhteen 

perusviestintätaitoon: kunnolliseen kuuntelemiseen. Kokemus kuulluksi tulemisesta ei 

auta vain välittömästi, vaan se antaa ihmiselle energiaa myös myöhempien ongelmien 

ja haasteiden ratkaisemiseen. (Peavy 2006, 65.) 

 

Monologisessa keskustelussa päähuomio pysyy asiakkaan käyttäytymisessä ja sen 

diagnosoimisessa. Ennaltaehkäisevässä ohjaustyössä on kyse ohjattavan 

tunnekokemuksiin perustuvista tilanteista ja asioista, jolloin kokonaismerkitys 

hahmottuu paremmin dialogisessa keskustelussa.  Ohjattava tekee aloitteen siitä, 

mistä haluaa puhua mahdollisen ohjaavan teeman pohjalta. Voimavara syntyy näin 

yhteisestä jakamisesta. Kuulijan tehtävä ei ole tulkita tai antaa muulla tavoin omia 

merkityksiään ohjattavan sanomalle asialle vaan luoda jakamisen tilaa. Jakamisen 

tilassa yhdistyy tämän hetken ruumiillinen kokemus, sille annettava psyykkinen kuvaus 

ja selitys ja asioiden sosiaalinen merkitys. Näitä ei voi erottaa toisistaan vaan ne 

tapahtuvat samalla hetkellä, tämän kerran ilmaantuvassa todellisuudessa. (Seikkula & 

Arnkil, 2005, 95, 105.) 

 

Dialoginen kanssakäyminen ennaltaehkäisevässä, voimavarasuuntautuneessa 

ohjauksessa tapahtuu ohjaajan johdattelemana, mutta kuitenkin niin, ettei kukaan 

osapuolista pyri nousemaan toisten yläpuolelle. Ohjaaja voi pysäyttää keskustelun, 

käsitteellistää tai konkretisoida sitä niin, että ohjattavat saavat tehostetun 

mahdollisuuden tarkastella perusteluidensa asiallisuutta ja omaa ajatuksenkulkuaan. 

Ohjaajan huolenaihe on, miten auttaa keskustelu kehkeytymään sisäsyntyisesti, 

ohjattavien ehdoilla ja kiinnostuksista lähtevänä ja vielä niin, että osanottajat saisivat 

siitä itselleen rakennusaineita. (Ojanen 2000, 68.) 

 

Nurmi (2009) tutki väitöskirjassaan minkälaiset ovat opettajan dialogiset valmiudet ja 

miten ne kehittyvät sekä mikä on opettajan dialogisuuden yhteys opintojen 

hidastumiseen. Pienessä opetusryhmässä (20) dialogisuus aluksi kehittyy opettajien ja 

opiskelijoiden välillä mutta kevättalvella palattiin rutiiniin ja dialogisuus väheni. Nurmi 

selitti dialogisuuden vähenemistä opettajan uupumisella ja kuormituksen säätämisellä, 
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sillä monet kokivat dialogisuuden raskaana. Opettajan kannustavan dialogisen 

toiminnan edut tulivat tutkimuksessa selkeästi esille lisääntyvänä toivona, 

luottamuksena ja välittämisenä, hyvänä ilmapiirinä ja opiskelijoiden aktiivisena 

osallistumisena. Nämä vaikuttivat opintojen loppuun saattamiseen ja yleiseen 

kouluhyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan monet opettajat kaipaisivat harjaannusta 

erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen. Dialogisuus ja kohtaaminen toteutuu kuitenkin 

jo pienissä eleissä kuten silmiin katsomisessa, nimeltä kutsumisessa, vieressä 

neuvomisessa ja hyväksyvässä huomioimisessa. (Nurmi 2009, 92–93, 130–131, 134.) 

Kehittymistä palveleva dialogi on reflektiivinen ja luova prosessi. Avoin, 

molemminpuolinen ja vastavuoroinen dialogi on ensimmäinen askel reflektiokyvyn 

kehittämisessä. (Ojanen 2000, 62.) 

 

3.2.3 Reflektiivisyys 

Reflektio on dialogin ohella toinen tärkeä osa voimavarakeskeistä ohjausta. Reflektio 

on itsensä tutkiskelua, mentaalista toimintaa, joka tapahtuu osittain itsestään, ja johon 

toinen ihminen voi vaikuttaa. (Koskinen 2005, 118.) Ne, jotka tietävät itsestään 

enemmän ja osaavat soveltaa tietoaan käytännössä, suoriutuvat usein muita paremmin 

omaa elämää koskevista vaikeista tehtävistä ja ongelmanratkaisuista. (Ruohotie 2008, 

112.) 

 

Ohjaaja voi edistää reflektiivisyyttä ja opettaa itsereflektiota esittämällä itsepohdiskelua 

vaativia kysymyksiä, korostamalla itsetuntemuksen arvoa, kertomalla omista 

kokemuksistaan tilanteissa, joissa itsetutkiskelu oli hyödyksi sekä luomalla 

luottamuksen ilmapiirin. (Koskinen 2005, 118; Osterman & Kottkamp 1993, 43.) 

Käytännössä reflektiivinen työote merkitsee yhdessä ihmettelyä, ääneen ajattelua, 

pysähtymistä, kohtaamista ja uudelleen orientoitumista. Ihmettely vapauttaa meidät 

tutkimaan maailmaa ja sen erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Ihmettely vaatii 

pysähtymistä ja kohtaamista, mitkä mahdollistavat tiedostamisen. Reflektion 

tavoitteena onkin itsetiedostus, joka on kasvun ja muutoksen ydin. (Ojanen 2000, 28, 

71, 157.)  

 

Reflektion avulla selvitetään omakohtaisia kokemuksia ja se onkin eräänlaista 

tutkiskelevaa vuoropuhelua itsen ja ympäröivien toisten kanssa. Reflektio vapauttaa 

mielen voimavaroja, minkä seurauksena ihminen alkaa yleensä nähdä asiat uudella 

tavoin ja ymmärrys itseä kohtaan syvenee. Reflektiolla on nähty olevan keskeinen osa 

missä tahansa oppimisessa – sekä tiedon laajentamisessa että sen syventämisessä. 
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Oppimisessa on kyse juuri merkitysten ymmärtämisestä ja uusien merkityssuhteiden 

aktivoitumisesta ja avartumisesta. Tässä kohtaa reflektiivisyys lähenee kognitiivista 

oppimisen teoriaa ja oppimaan oppimista ajattelun kehittymisen kautta. (Ojanen 2000, 

71–72, 84; Osterman & Kottkamp 1993, 1.) 

 

Asioiden reflektoiminen mahdollistaa luopumisen rutiininomaisesta toiminnasta, 

ennakkoluuloista ja vääristyneistä uskomuksista. Sen tilalle tulee ihmisen omat tietoiset 

käsitykset ja uskomukset, jotka syntyvät tarjotun informaation prosessoinnin ja oman 

aktiivisen ja huolellisen harkinnan tuloksena. Reflektoinnin avulla voidaan auttaa 

ihminen pois itsestään selvinä pitämistään totuuksista, joka on suuri ansa kehityksen 

tiellä. Reflektoinnin avulla ohjattava voi alkaa luottaa enemmän omaan 

asiantuntemukseensa ja kokemuksiinsa, ja tätä kautta itseensä. (Ojanen 2000, 76; 

Osterman & Kottkamp 1993, 19.) 
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4 KYSELYN KEHITTÄMISEN VAIHEET 

4.1 Suomen Mielenterveysseuran kehittämistyö ja Mie len hyvinvointi -

levittämishanke  

Suomen Mielenterveysseurassa on tehty tiivistyvää yhteistyötä koulujen ja 

oppilaitosten kanssa 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Tällöin opettajilta sekä oppilas- ja 

opiskelijahuollon ammattilaisilta alkoi tulla yhä enemmän viestiä siitä, että he tarvitsevat 

ja haluavat lisää ammatillista osaamista ja materiaalia mielenterveydestä. Yhteistyössä 

yläkoulujen opettajien kanssa lähdettiin avaamaan ja mallintamaan mielenterveyden 

sisältöjä ja osa-alueita sekä kehittämään työvälineitä ja menetelmiä mielenterveyden 

edistämiseen RAY:n rahoittamalla pilottiprojektilla 2006–2009 (Osaan ja kehityn -

hanke).  

 

Näkökulmana kehittämistyössä oli alusta saakka näkemys mielenterveydestä 

voimavarana, jota voi kehittää – taitoina, joita voi oppia ja opettaa. Osaan ja kehityn -

hankkeen jälkeen mielenterveystaitojen opettamiseen suunnattuja menetelmiä ja 

materiaalia on suunnattu terveystietoa opettavien opettajien lisäksi muillekin 

ammattiryhmille kuten neuvolahenkilökunnalle ja päiväkodissa työskenteleville 

(Turvallisin mielin 2012–2015), luokanopettajille (Mielenterveystaidot alakouluun 2012–

2014), toisen asteen oppilaitoksissa työskenteleville (Mielen hyvinvointi -projekti 2009–

2011 ja -levittämishanke 2012–2013), nuorisotyötä tekeville (Mielenterveystiedot ja -

taidot nuorisotyöhön 2011–2012) sekä perusasteen oppilashuoltotyöntekijöille (Hyvän 

mielen koulu 2010–2011). Hankkeiden järjestämiin koulutuksiin osallistuneet sekä 

pilottivaiheissa mukana olleet ovat kiitelleet koulutusta ja konkreettisia materiaaleja, 

joiden avulla mielenterveyden sisältöjä on voinut opettaa ja harjoitella yhdessä 

toimijoiden kanssa. (Suomen Mielenterveysseura, Marjo Hannukkala 2013.) 

 

Suomen Mielenterveysseuran ja Keskuspuiston ammattiopiston yhdessä toteuttaman 

ESR-rahoitteisen Mielen hyvinvointi -projektin 2009–2011 ja sitä seuranneen Mielen 

hyvinvointi -levittämishankkeen aikana herättiin huomaamaan, ettei mielenterveyttä 

mittaavaa arviointivälinettä ole kouluissa tai oppilaitoksissa käytössä vaan 

mielenterveyden mittaaminen toteutuu yhä pitkälti pahoinvoinnin ja ongelmien 

kartoittamisen kautta. Myös mielenterveyteen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on vierasta 

ja se toteutetaan ongelmiin puuttuen ja niitä korjaten. Joskus mielenterveyttä 

edistäväksi, ongelmia ennaltaehkäiseväksi työksi ajatellaan riittävän varhaisen 

puuttumisen menetelmän toteuttaminen. Mielen hyvinvointi -projektin aikana kehitettiin 
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Hyvinvoiva oppilaitos -materiaali mielenterveystaitojen opettamisen ja mielenterveyden 

edistämisen tueksi ja levittämishankkeessa luodaan toimintamalli mielenterveyden 

edistämiseksi oppilaitoksissa. Materiaalin tuottamisen rinnalla on kulkenut koko ajan 

henkilöstön koulutukset.  

 

Tässä teemaseminaarityössä esitetty arviointi- ja keskustelumenetelmä, Tunnista 

voimavarasi -kysely, toteutetaan osana Mielen hyvinvointi -levittämishankkeen 

materiaalintuotantoa vastaamaan mielenterveyttä mittaavan arviointivälineen 

puutteeseen. (Keskuspuiston ammattiopisto, Ulla Ruuskanen 2013.) 

 

4.2 Kyselyn tuottamisen metodiset lähtökohdat 

”Kun joukko ihmisiä kokoontuu yhteen luomaan uutta, pohtimaan ja jakamaan tietoa 

sekä oppimaan yhdessä, kutsutaan tällaista tilaa oppimisen tilaksi. Oppimisen tila on 

eräänlainen suhteiden verkosto, joka luo pohjaa inhimilliselle toiminnalle ja 

vuorovaikutukselle. Tilassa syntyy uutta tietoa, taitoja, merkityksiä ja tulkintoja, jotka 

tukevat osallistujan ammatillista kasvua ja vahvistavat kunkin toimijuutta. Oppimisen 

tilaan liittyy oleellisesti vuorovaikutus, osallistuminen ja sitoutuminen. Tieto syntyy 

yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa – yksilön tieto on jaettava, muotoiltava 

uudelleen ja laajennettava vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jotta tietoa voidaan 

luoda organisaatio- ja yhteisötasolla. Olennaista on kehittää sellaisia osaamisen 

jakamisen tiloja, dialogifoorumeita, joissa ihmiset saavat oman äänensä kuuluviin, 

tulevat kuulluksi ja voivat jakaa toisilleen arkisia toimivia käytäntöjä.” (Koskimies, 

Pyhäjoki & Arnkil 2012, 10.) 

 

Ensimmäiseen Tunnista voimavarasi -kyselyn suunnittelupäivään osallistui yhden 

eteläsuomalaisen ammattiopiston opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen (entinen 

opiskelijahuoltoryhmä) henkilöstöä. Osallistujia päivässä oli yhteensä viisitoista. 

Mukana oli myös kaksi kouluttajaa sekä kaksi hanketyöntekijää päivän organisoineesta 

hankkeesta.  

 

Koulutuspäivä alkoi lyhyellä puheenvuorolla, jossa kerrottiin päivän tavoitteet ja 

pohjustettiin teoreettisesti iltapäivän työskentelyä Tunnista voimavarasi -kyselyn 

parissa. Puheenvuorossa esiteltiin lyhyesti Opetus- ja kulttuuriministeriön vireille 

laittamaa opiskelijahuoltoryhmän työtä koskevaa lakiuudistusta sekä luotiin yhteistä 

käsitystä ennaltaehkäisevän, voimavarakeskeisen, ohjaavan työn käsitteestä, 

merkityksestä ja hyödystä. Nämä tiivistettiin vielä kehitettävän kyselyn tavoitteita 
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esittelevään osion. Kyselyn tavoitteeksi määriteltiin mielen hyvinvointia koskevan 

arviointitiedon kerääminen, opiskelijan itsereflektion virittäminen sekä ohjaajan ja 

ohjattavan välisen dialogin käynnistäminen ja keskustelun teema-aihiona toimiminen. 

 

Toisen avauspuheenvuoron piti psykologian tohtori ja tutkija motivaatiopsykologian 

näkökulmasta ennaltaehkäisevään ja voimavarakeskeiseen työotteeseen liittyen. Hän 

avasi puheenvuorossaan teorioihin pohjaten sitä, mitä nuori haluaa kokea ja miksi ja 

miten nämä seikat voisi ottaa huomioon oppilaitosympäristössä.  

 

Puheenvuorojen jälkeen osallistujia viritettiin päivän aiheeseen toiminnallisesti. 

Osallistujat haastattelivat toisiaan pareittain arvostavan parihaastattelun menetelmällä 

(Piha 2011c), jonka ytimenä ovat voimavarakeskeiset, myönteiset kysymykset. 

Harjoitus sai erittäin hyvää palautetta ja osallistujat kokivat, että oli mukava kertoa 

itsestään toiselle sen sijaan, että vastaukset kysymyksiin olisi kirjattu ylös vain itselle. 

Toisena harjoitteena oli parikeskustelu voimaympyrän käytöstä. Voimaympyrä on 

Kivipelto-Karjalaisen, Ruuskasen, Törrösen ja Hannukkalan (2010, kuvio 5) kehittämä, 

THL:n huolen vyöhykkeiden rinnalla käytettäväksi luotu työväline. Voimaympyrän 

tavoitteena on pitää voimavarat ja vahvuudet mukana kaikissa nuoren kanssa 

käytävissä keskusteluissa. Osallistujat pohtivat omista työrooleistaan käsin, miten he 

voisivat hyödyntää työvälinettä omassa työssään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Opiskelijan hyvinvointia tukeva keskustelumenetelmä (Huolen vyöhykkeet: 

THL; Voimaympyrä; Kivipelto-Karjalainen, Ruuskanen, Törrönen & Hannukkala. 2010.) 
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Päivän varsinainen kouluttaja laajensi teoriapohjaa ottamalla mukaan ihmiskäsityksen 

pohdinnan Mielen hyvinvoinnin mallin avulla (kuvio 6). Osallistujat pohtivat, miten 

holistinen käsitys ihmisestä vaikuttaa heidän työskentelyynsä asiakkaidensa kanssa. 

Voimavarakeskeistä työotetta lähestyttiin vielä mielenterveyden suojatekijöiden kautta 

ja konkretisoitiin mielenterveystaitoja esittelevän Mielenterveyskukan avulla (kuviot 3, 

ja 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Mielen hyvinvoinnin malli. (Hannukkala & Törrönen 2009.) 
 

Tunnista voimavarasi -kyselyn varsinaisessa työstämisessä käytettiin apuna Riikka 

Nurmen kehittämää puutyöskentelyä (Törrönen & al. 2011, 118), jossa työskentelyn 

tavoitteen suuntaan kuljetaan erilaisten kysymysten avulla. Puun juuriin pohdittiin 

pareittain sitä, miten voimavarakeskeisyys näkyy tällä hetkellä opiskelijoiden 

hyvinvointipalvelujen työssä. Puun runko koostettiin vastauksista kysymykseen, mitä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakiuudistusehdotus tuo tullessaan. Oksiin kerättiin 

ideoita siitä, miten jo olemassa olevaa voimavarakeskeistä työotetta voidaan vahvistaa. 

Puun lehdiksi tuli ehdotukset siitä, minkälaisin kysymyksin opiskelijan mielen 

hyvinvoinnin voimavaroja voi kartoittaa ja tätä kautta tukea.  

 

Kun parit olivat työstäneet oman puunsa valmiiksi, sai jokainen pari toisen parin 

ajatukset (puun) luettavakseen ja kommentoitavakseen. Tuotokset käytiin vielä 

yhdessä läpi keskustellen aihealue kerrallaan. Lehtiin kootut kysymykset muodostivat 

kyselyn ensimmäisen version. 
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4.3 Tunnista voimavarasi -kyselyn työstämispäivä ja  viimeistely  

Hyvinvoiva oppilaitos -workshopissa osallistujina oli 22 eri lukioissa tai ammatillisissa 

oppilaitoksissa toimivaa opetus-, opiskelijahuolto- ja ohjaushenkilöä. Jokainen oli ollut 

mukana Mielen hyvinvointi -projektin, tai -levittämishankkeen aikaisemmin 

järjestämässä koulutuksessa, joten tausta-ajatus mielenterveydestä voimavarana ja 

voimavarasuuntautuneesta opetus- ja ohjaustyöstä oli kaikille entuudestaan tuttu. 

Kouluttaja oli sama kuin ensimmäisessä kyselyn suunnittelupäivässä. Päivän 

tavoitteena oli työstää Tunnista voimavarasi -kyselyä eteenpäin oppilaitosten 

hyvinvoinnin arvioimisen ja edistämisen välineeksi. Päivän ohjelma käynnistyi 

virittävällä esittelyllä Lapin alueella tehtävästä hyvinvointisuunnitelmatyöstä sekä sen 

tuottamista tutkimustuloksista.   

 

Varsinainen työskentely aloitettiin Tunnista voimavarasi -kyselyn luonnoksen esittelyllä 

ja yleisellä keskustelulla siitä, kuka kyselyä tulee käyttämään, milloin ja mihin 

tarkoitukseen. Osallistujat testasivat luonnoksen käytettävyyttä pareittain case-

tapausten avulla, jossa toinen parista sai opettajan näkökulman opiskelijan 

tilanteeseen ja toimi keskustelun vetäjänä kyselyä apuna käyttäen toisen toimiessa 

opiskelijan roolissa apunaan lyhyt esittely hänen tilanteestaan opiskelijan 

näkökulmasta esitettynä. Harjoituksen jälkeen koottiin mielipiteitä luonnoksesta; mikä 

keskustelussa on tärkeintä? Mitä on otettava huomioon? 

 

Lounaan jälkeen työskentelyä jatkettiin voimaympyrän esittelyllä, jota toivottiin 

huomioitavaksi kehittämistyössä. Voimaympyrä on esitetty tarkemmin kappaleessa 4.2 

Yhteistoiminnallinen työskentely yhdessä tuottamisen menetelmänä – Tunnista 

voimavarasi -kyselyn suunnittelupäivä ja se löytyy kuviosta 5. Neljässä sekaryhmässä 

ryhdyttiin pohtimaan learning cafe -menetelmää apuna käyttäen kyselyn edelleen 

kehittämistä jäljessä esitettyjen tehtävänantojen ohjaamana. Jokaisen kysymyksen 

ääressä oli aikaa 15 minuuttia, jonka jälkeen pureuduttiin seuraavaan kysymykseen. 

Tehtävänannot olivat seuraavat: 1. Mitä ihminen haluaa kokea? (ks. liite 5.) Miten 

nämä asiat huomioidaan kyselyssä?, 2. Verratkaa kyselyluonnosta mielenterveyden 

suojatekijäluetteloon (ks. kuvio 4). Miten kehittäisitte kyselyä? 3. Miten kehittäisitte 

kyselyä niin, että se auttaisi hahmottamaan opiskelijan ajattelua alueella arvot ja 

unelmat, elämän valinnat ja elämäntavat? 4. Miten kehittäisitte kyselyä niin, että se 

auttaisi hahmottamaan opiskelijan turvaverkkoa ja seuraavia taitoja: kaveritaidot, 

yhteisötaidot, tunnetaidot? 
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Pohdinnat purettiin yhteisellä keskustelulla, jota johti päivän kouluttaja. Hän kokosi 

ajatuksia suoraan kyselyyn niin, että keskustelun lomassa muokattiin kysymyksiä 

uuteen muotoon. Lopputulemana oli toive ja tarve, että Tunnista voimavarasi -kysely 

koostuisi kahdesta osasta; opiskelijan etukäteen täydentämistä lauseenalusta, jotka 

virittäisivät ja valmistaisivat häntä tulevaan keskusteluun sekä haastattelurungosta, jota 

ohjaaja käyttää dialogin alkuunsaamisen tukena sekä helpottamaan keskustelun 

pitämistä voimavaralähtöisenä.  

 

Workshop -päivän jälkeen kysely esiteltiin Mielen hyvinvointi -levittämishankkeen 

(2012–2013) ohjausryhmälle, jossa se sai rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta. 

Pilotoitavaan muotoonsa Tunnista voimavarasi -kyselyn muokkasi 

asiantuntijatyöryhmä, joka koostui hankkeen työntekijöistä sekä Suomen 

Mielenterveysseuran asiantuntijasta. Kyselyn pilotointiin menevä versio löytyy liitteestä 

6. Kyselyn luomisprosessi on tiivistetty kuvioon 7. 

 

 

Kuvio 7. Tunnista voimavarasi -kyselyn luontiprosessin vaiheet.  

 
 

1. pv 

2. pv 
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5 HANKKEESSA HUOMIOITUA 

5.1 Tunnista voimavarasi -kyselyn kuvaus, käyttö ja  tavoitteet 

Suunnittelupäivässä muodostunut kyselyn kaksiosainen rakenne (lauseenalut ja 

haastattelurunko) koettiin asiantuntijatyöryhmässä liian raskaalta toteuttaa käytännössä 

ja kyselyn pilotointiin meneväksi muodoksi kehitettiin Mielen hyvinvointi -

levittämishankkeen tuottamasta Hyvinvoiva oppilaitos. Mielen hyvinvoinnin opetus- ja 

koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksiin -materiaalista (Törrönen & al. 2011) tuttu 

yhdeksänsakarainen kukka. Kukan jokaiseen terälehteen muotoiltiin 

työskentelypäivässä kehitettyjen lauseenalkujen sekä Hyvinvoiva oppilaitos -

materiaalin teemajaottelun pohjalta mielenterveyttä ja mielenterveystaitoja kartoittava 

kysymys. Arvioinnin purkua ja hyödyntämistä helpottamaan kehitettiin lisäksi lomake, 

jonka laatikoihin kootaan kyselystä nousseiden mielenterveyden voimavarojen 

hyödyntämiseen, haasteisiin ja tavoitteisiin liittyviä asioita. (Liite 6a.) 

 

Tunnista voimavarasi -kysely on suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitosten 

opiskelijoille. Kysely voidaan toteuttaa haastatteluna opiskelijoiden tai opiskelijan ja 

henkilökunnan edustajan välillä ja vastaukset voi kirjata joko vastaaja itse tai 

haastattelija. Aikaa yhdelle vastaajalle on suositeltavaa varata vähintään kymmenen 

minuuttia, jonka jälkeen kysely toistetaan toisin päin (jos opiskelijat haastattelevat 

toisiaan). Parihaastattelun jälkeen kaksi paria muodostaa pienryhmän, joka koostaa 

kyselyssä esiin nousseita tuloksia mielen hyvinvoinnin voimavarojen vahvistamisen 

näkökulmasta. (ks. liite 6b.) Kyselyn toteutuksen ja koostamisen jälkeen henkilöstön 

edustaja kokoaa ja käsittelee opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin voimavaroista 

saamansa tiedon. Kyselyssä esiin nousseita mielen hyvinvoinnin voimavaroja ja näistä 

yhdessä koostettuja tietoja käytetään hyväksi lukuvuoden hyvinvointiopetuksen 

suunnittelussa, ryhmäyttämisessä lukuvuoden aikana, HOPS-keskustelun tukena sekä 

opiskeluihin sitouttamisen ja osallistamisen lisäämisessä. Kyselyyn voidaan palata ja 

täydentää sitä myöhemmin esimerkiksi ryhmänohjauksessa tai henkilöstön jäsenen ja 

opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa. Lisävälineitä kyselyssä kartoitettavien 

mielenterveyden voimavarojen vahvistamiseen löytyy Hyvinvoiva oppilaitos –

materiaalista (ks. Törrönen & al. 2011).  

 
Tunnista voimavarasi -kyselyn tavoitteena on kartoittaa jokaisen opiskelijan yksilöllisiä 

mielenterveyttä tukevia voimavaroja ja vahvuuksia, jotta niitä voidaan vahvistaa ja 

hyödyntää esimerkiksi arjen haasteissa. Kysely toimii myös työvälineenä opiskelijan 

itsetuntemuksen lisäämiseksi sekä dialogin ja tutustumisen käynnistäjänä 
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opiskelijoiden tai opiskelijan ja henkilökunnan edustajan välillä. Arviointitietoa Tunnista 

voimavarasi -kysely tarjoaa muun muassa kartoittamalla sitä, miten moneen 

kysymykseen on vastattu. Mitä useampaan kysymykseen opiskelija vastaa, sitä 

todennäköisemmin hän osaa tunnistaa ja hyödyntää mielenterveyden voimavarojaan. 

Kyselyn toteuttaminen heti lukuvuoden alussa antaa yhteistyölle myönteisen 

lähtökohdan, jolloin opiskelija tulee kuulluksi uudella, motivoivalla tavalla. (Ruuskanen 

& Korhonen 2013.) 
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POHDINTA 

Tutkimuksessa onnistuttiin luomaan pilotoitava versio Tunnista voimavarasi -kyselystä. 

Kyselyä testattiin kevään 2013 aikana muutamassa työpajassa ja varsinaiseen pilottiin 

se menee muutamaan lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen syksyllä 2013. Keväällä 

saatu palaute kyselystä oli innoittavaa. Kyselyä testanneet opettajat sekä 

opiskelijahuollon ja johdon edustajat kokivat kyselyn itsessään voimauttavaksi ja sen 

mahdollisuus mielenterveyden voimavarojen arvioimiseen myönnettiin. 

Voimavaralähtöinen lähestymistapa mielenterveyteen ja mielenterveystaitojen 

opettaminen oppilaitoksessa koettiin kuitenkin vieraana ja uutena, mikä näkyi kyselyä 

testattaessa vaikeutena suunnitella sitä, miten tulokset ovat hyödynnettävissä 

oppilaitoksen tulevassa toiminnassa. 

 

Kyselyn tavoitteiksi asetettiin opiskelijan mielenterveyden voimavarojen ja vahvuuksien 

kartoittaminen, opiskelijan itsetuntemuksen lisääminen, dialogin ja tutustumisen 

käynnistäminen opiskelijoiden tai opiskelijan ja henkilökunnan edustajan välillä sekä 

mielenterveyden arvioiminen. Kun mielenterveys nähdään laajana kokonaisuutena 

erilaisia elämäntaitoja, jotka auttavat arjessa jaksamista ja lisäävät toimintakykyä, ovat 

kysymykset eittämättä mielenterveyttä kartoittavia. Reflektoidessaan omaan itseensä 

liittyviä asioita, tuntemuksia ja vahvuuksia, opiskelijan itsetuntemus kehittyy. Valmiit 

kysymykset toimivat myös pohjana ohjattuun, turvalliseen keskusteluun, jota kukin voi 

jatkaa ja ohjata eteenpäin mielekkäiksi kokemiensa tarkentavien kysymysten avulla. 

Oikein käytettynä kyselylle asetetut tavoitteet toteutuvat.  

 

Tunnista voimavarasi -kyselyä voi käyttää arvioinnin välineenä esimerkiksi 

tarkkailemalla sitä, moneenko kysymykseen opiskelija löytää vastauksen. Mitä 

useampaan kysymykseen on osattu vastata, sitä paremmin vastaaja tunnistaa omia 

mielenterveyden voimavarojaan ja vahvuuksiaan ja osaa varmemmin myös käyttää 

niitä apunaan arjessa. Tarpeellisena jatkotutkimuksen ja kehittämisen aiheena olisi 

kyselyn muokkaaminen kuitenkin yhä enemmän arvioinnin tarpeita vastaavaksi. 

 

Kyselyn luomisprosessi oli melko onnistunut. Työskentelyn jakaminen kahteen päivään 

ja kahdelle erilliselle kohdejoukolle oli välttämätöntä, jotta jäi aikaa sulatella asioita ja 

mukaan saatiin laajempi näkökulma asiaan. Ensimmäisessä päivässä mukana olleet 

osallistujat olivat velvoitettuja osallistumaan, mikä näkyi asenteissa ja toiminnassa 

osittain negatiivisestikin. Kaikki ensimmäiseen päivään osallistuneet eivät 

työskentelypäivään tullessaan tienneet päivän tarkoitusta tai motiivia, mikä aiheutti 
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negatiivista ja kyseenalaistavaa tunnelmaa. Jälkimmäisessä päivässä tätä ongelmaa ei 

ollut, sillä osallistujat olivat ilmoittautuneet mukaan vapaaehtoisesti tietäen, mitä päivän 

aikana tapahtuu ja mikä on tavoitteena. Toiminnalliset menetelmät ja keskusteleva 

työote, joita päivissä käytettiin, olivat omiaan lisäämään luovuuden ilmapiiriä ja tehoa 

työskentelyyn. 

 

Kun opiskelijahuollon toiminnan painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön, on 

löydettävä uusia tapoja työskennellä ja käyttää olemassa olevia resursseja. 

Voimavarakeskeinen työote ei synny itsestään, vaan siihen tarvitaan koulutusta ja 

työvälineitä sen toteuttamiseen. Tunnista voimavarasi -kysely käynnistää tutustumisen 

ja yhteistyön opiskelijan kanssa myönteisesti. Se toimii työvälineenä 

ennaltaehkäisevässä työssä, sillä kun tullaan tietoiseksi olemassa olevista 

vahvuuksista ja voimavaroista, voidaan niitä lähteä kehittämään ja vahvistamaan niin, 

että niitä pystytään hyödyntämään arjen vastoinkäymisissä ja vaikeinakin aikoina.   

 

Mielenterveyden edistäminen on kirjattuna moniin oppilaitosten työtä ohjaaviin 

asiakirjoihin. Mielenterveystaitojen opettaminen oppilaitoksissa on siis osa sen 

perustehtävää. Oppilaitoksen merkitys opiskelijan mielenterveyden määrätietoisena 

tukijana onkin merkittävä. Ajattelutapa on käännettävä voimavaralähtöiseksi, jolloin 

jokainen oppilaitoksen toimija saa osakseen mielenterveyttä edistävää interventiota, 

eikä toimintaa kohdenneta ainoastaan ongelmia kohdanneeseen joukkoon. Olemassa 

on jo jonkin verran mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveystaitojen opettamiseen 

luotua materiaalia, jonka käyttämisestä hyötyvät kaikki terveydentilaan katsomatta. 

Jokainen hyötyy myös voimavaralähtöisestä työotteesta, jonka ytimeen kuuluu 

ratkaisukeskeisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus syiden ja seurausten pohtimisen 

sijaan. Tärkeää on tasavertainen dialogisuus ja itsereflektiota tukeva opiskelu, jolloin 

opiskelija huomaamattaan oppii myös vuorovaikutustaitoja ja hänen itsetuntemuksensa 

karttuu. Näiden menetelmien avulla voidaan vahvistaa ja ylläpitää jokaisen opiskelijan 

mielenterveyttä.  
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Liite 6 Tunnista voimavarasi -kysely ja koontilomak e (versio 14.6.2013)  

(Ruuskanen & Korhonen 2013) 
 

 

 

 

 

Tunnista voimavarasi -kyselyn avulla voidaan luontevasti ottaa puheeksi mielen hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä. Kyselyssä kartoitetaan voimavaroja, jotta niitä voidaan jatkossa vahvistaa. 
Kyselyn avulla lisätään opiskelija itsetuntemusta ja opiskelijaa voidaan kuulla uudella tavalla. 

Samalla käynnistetään dialogia opiskelijan ja henkilökunnan edustajan välillä. Kysymyksiin voi 

vastata itsenäisesti tai keskustellen. Kysymykset löytyvät terälehtien ulkopuolelta ja 

muistiinpanot tehdään terälehtiin. 

 
 
 
Mikä on parasta opiskelussasi ja opiskelutovereissasi?  
 
 

 
 

 

TUNNISTA VOIMAVARASI -KYSELY 
- OPISKELIJAN JA KOKO OPPILAITOKSEN MIELEN HYVINVOINNIN TUEKSI 
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TUNNISTA VOIMAVARASI -KYSELY 

- KYSELYN TULOSTEN POHDINTA JA 

HYÖDYNTÄMINEN 
 

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää yhden opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa. 

Mitä useampaan kysymykseen on vastattu, sitä todennäköisemmin opiskelija osaa 

tunnistaa ja hyödyntää mielen hyvinvoinnin voimavarojaan. Keskustelun avulla voidaan 

täsmentää kyselyssä esille nousseita voimavaroja (vrt. Liite 31 s.151 teoksessa 

Törrönen & al. 2011. Hyvinvoiva oppilaitos.), kartoittaa opiskelijan elämäntilannetta ja 

hänen voimavarojaan arjessa ja opiskelussa. Keskustelun avulla voidaan myös rakentaa 

luottamusta ja osoittaa opiskelijalle, että hänen ajatuksillaan on merkitystä. Tärkeää on 

yhdessä luoda käsitystä opiskelijan mielen hyvinvointia tukevista voimavaroista ja 

niiden hyödyntämisestä esimerkiksi ryhmäyttämisessä, osallistumisessa sekä 

motivaation ja sitoutumisen luomisessa. 

 

Kyselyn tulosten pohdinta 

 

Miten vastauksia voi hyödyntää mielen 

hyvinvoinnin voimavarojen 

vahvistamisessa? 

 

 

 

 

 

Mitä haasteita vastauksista nousi 

voimavarojen vahvistamiselle? 

 

 

Tavoitteita mielen hyvinvoinnin 

edistämiseen:  

Tavoitteet vahvuuksien 

vahvistamiselle  

 

 

 

 

 

Tavoitteita mielen hyvinvoinnin 

edistämiseen:  

Haasteiden muokkaaminen 

tavoitteiksi 

 

  

 


