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ABSTRACT 
 
Mennander Laura 
Talking about adolescent depression: A guidebook for new school nurses. 
93 p., 10 appendices. Language: Finnish. Helsinki. Spring 2008. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option in 
Health Care. Degree: Public Health Nurse 
 
Depression among youth is a growing problem. Studies show that one in ten stu-
dents has difficulties receiving help from a grownup for their problems considering 
depression. The focus of this thesis was to help school nurses talk more easily 
about depression. 
 
This thesis was a production and the result was a guidebook for new school nurses 
called Talking about adolescent depression. The aim of the production was to cre-
ate a useful and practical guidebook and to provide information on depression 
among young people. This thesis was done in collaboration with The Finnish Men-
tal Health Association’s project and the guidebook will be published on their inter-
net pages. 
 
 
The guidebook, 23 pages, contains basic information on ways to bring up depres-
sion for discussion, reasons for depression and treating adolescent depression. 
Furthermore, the guidebook also provides two forms, DEPS and BDI 13, used by 
Finnish school nurses. The guidebook also provides internet pages where more 
information can be found. A guide for planning and assessing by the Finnish Cen-
tre of Health Promotion was a useful source when compiling this guidebook. Addi-
tional background material was collected from previous international and national 
research.  
 
The target group, public health nurse students, evaluated the guidebook. The 
feedback showed that the guidebook was reader-friendly, well-organised, gave 
new information and was helpful especially among new school nurses. The guide-
book is also aimed to be a tool for other adults working in schools with young peo-
ple. 
 
 
Keywords: adolescent, BDI 13, DEPS, depression, guidebook, young people, pro-
duction, school nurse 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön ajatus lähti liikkeelle syksyllä 2006 eri medioissa olleiden uu-

tisointien vuoksi. Stakes julkaisi vuoden 2006 Kouluterveyskyselyn elokuussa ja 

sen jälkeen aihetta käsiteltiin useassa eri mediassa. Kouluterveystutkimuksen mu-

kaan masentuneisuus on lisääntynyt erityisesti tytöillä, mutta myös pojat tunnusti-

vat masentuneisuuden. Uutisoinnissa kävi myös ilmi, että yläkouluikäiset kokivat, 

ettei koulun organisaatiosta löydy apua ongelmiin varsinkaan, kun on kysymys asi-

oista kouluasioiden ulkopuolella. Oma mielenkiintoni aiheeseen heräsi juuri näiden 

uutisointien kautta. 

 

Työ alkaa laajalla teoria osuudella joka toimii viitekehyksenä oppaalle. Huomatak-

seen masentuneen nuoren täytyy myös tuntea nuoren kehitysvaihe ja mikä on niin 

sanotusti normaalia tälle vaiheelle. Masennuksen syitä ja oireita on myös tärkeä 

tiedostaa, jotta osataan lähteä auttamaan masentunutta nuorta. 

 

Tässä työssä esitellään keinoja ottaa masennus puheeksi kouluterveydenhoitajan 

vastaanotolla. Työn teorian pohjalta on rakentunut Puhutaan nuoren masennuk-

sesta –opas uusille kouluterveydenhoitajille. Oppaan tuottamisprosessi on kuvattu 

työn loppupuolella. Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka työelämätaho-

na on Suomen mielenterveysseuran Osaan ja kehityn –hanke. 

 

Toivon valmiin oppaan olevan hyödyllinen etenkin uusille terveydenhoitajille työs-

sään koulussa. Heiltä saattaa puuttua vielä työn tuoma kokemus huomata asioita. 

Myös kynnys ottaa puheeksi asioita voi olla korkeampi kuin jo kokeneella tervey-

denhoitajalla. Puheeksi ottamisen helpottuminen ja ennalta ehkäiseminen ovat 

myös tärkeitä tavoitteita työssäni myös siksi, että masentuneille nuorille on harvoin 

tällä hetkellä tarjottavissa jatkohoitopaikkoja. Ennaltaehkäisyn katsotaan myös ole-

van terveyden edistämistä. 



2 NUOREN KASVU JA KEHITYS 

 

 

Nuoruus on lapsuuden ja aikuisuuden välinen elämänvaihe (ikävuodet noin 11–

22). Siihen liittyy monenlaisia kehitystapahtumia, joiden yksilölliset erot voivat olla 

suuriakin. Adolesenssi-käsitteen pohjana oleva latinankielinen sana adulescere il-

maisee hyvin nuoruusiän keskeiset kehitysmuutokset: kasvaa ja tulla kypsäksi. 

Nuori kasvaa fyysisesti ja saavuttaa sukukypsyyden. Jokainen kulttuuriympäristö 

taas määrittelee psyykkisen kypsyyden omalla tavallaan. (Himberg, Laakso, Pelto-

la & Vidjeskog 2000, 89.) 

 

Yksilön kasvua lapsesta aikuiseksi on kuvattu edestakaisena liikkeenä, jossa ote-

taan kaksi askelta eteen ja yksi taakse. Nuoruus saattaa tuntua kriisimäiseltä, sillä 

nuori pyrkii voimakkaasti uusiin kasvupäämääriin; yksilönä hän tavoittelee itsenäi-

syyttä ja samanaikaisesti taistelee regressiivisen riippuvuuden kanssa. (Himberg, 

Laakso, Peltola & Vidjeskog 2000, 90.) Nuoruudessa tällä kehityksellisellä taantu-

malla on keskeinen merkitys. Kehityksellinen taantuma on tapahtumakulku, joka 

sisältää mahdollisuuden muuttaa aikaisempia lapsuuden kokemuksia. Taantuma 

on välivaihe matkalla kohti autonomiaa; taantuman osittainen tai kokonaisvaltainen 

palautumattomuus tai sen puuttuminen merkitsee psyykkistä häiriötä. Täältä löytyy 

nuoruusiän psykopatologian alku. (Aalberg 2006, 30.) 

 

Nuoruusajan kehitystä on usein kuvattu myös kolmen eri kriisin ratkaisuna. Ne ovat 

ihmissuhteiden kriisi, identiteettikriisi ja ideologinen kriisi. Tällöin ruumiinkuvan 

muutokset on nähty osana indetiteettikriisiä. Ajallisesti kriisit etenevät yleensä pe-

räkkäisinä tapahtumina, mutta saattavat tulla osittain samanaikaisestikin. (Himberg 

ym. 2000, 90.) 

 

Nuoren psykologisessa kehityksessä on eroteltavissa älyllinen kehitys ja tunne-

elämän kehitys. Kasvun aikana nuoren älyllisessä kehityksessä tapahtuu huomat-

tavia muutoksia. Nuoren havaintokyky lisääntyy, hän ymmärtää asioita entistä pa-
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remmin ja kykenee käsittelemään havaintojaan. Nämä muutokset vaikuttavat hä-

nen tapaansa ajatella; varhaisempi konkreettinen ja looginen ajattelu muuttuu abst-

raktiksi. (Aalberg & Siimes 1999, 113.) 

 

Nuoruusvuodet ovat merkittävä ajanjakso mielenterveyden kehittymisen kannalta. 

Nuoruusikään kuuluu normaalisti paljon uuden tiedon oppimista. Masennuksen 

monentasoiset vaikutukset oppimiskykyyn ja motivaatioon voivat kuitenkin heiken-

tää lahjakkaankin oppilaan mahdollisuuksia osoittaa kykyjään koulussa. Koulume-

nestyksellä on keskeinen merkitys nuoren tulevaisuuden kannalta ja vaarana on, 

että mielenterveysongelmista kärsivä oppilas alisuoriutuu koulutyössä, jolloin mie-

lenterveyshäiriön vaikutukset voivat ulottua aina aikuisikään saakka. Nuoruusikä 

on tärkeä elämänvaihe myös monien muun muassa koulutukseen liittyvien, elämän 

valintojen suhteen. (Nissinen 2002, 1—2.) 

 

Nuoruuden kehityksellisenä päämääränä on saavuttaa itse hankittu autonomia. Au-

tonomian saavuttaakseen nuoren on ratkaistava ikäkauteen kuuluvat kehitykselli-

set tehtävät, joita ovat: 

1. irrottautuminen lapsuuden vanhemmista, heidän tarjoamastaan turvasta ja 

heihin kohdistuneista toiveista sekä vanhempien löytäminen uudelleen ai-

kuisella tasolla, 

2. murrosiän johdosta muuttuvan ruumiinkuvan, seksuaalisuuden ja seksuaali-

sen identiteetin jäsentäminen sekä 

3. ystävien apuun turvautuminen nuoruusiän kasvun ja kehityksen aikana. 

(Aalberg & Siimes 1999, 56.) 

 

Kyky käsittää kokonaisuuksia ja havainnoida olemassa olevaa lisää nuoren kriitti-

syyttä. Nuori voi pohtia onko nykyinen yhteiskunta sellainen, jonka hän hyväksyy, 

vai haluaako hän muuttaa sitä. Nuoret ovat aina olleet herkkiä reagoimaan yhteis-

kunnan puutteisiin. He kertovat käytöksellään ja mielipiteillään, miten yhteiskunta ei 

vastaa heidän odotuksiaan. (Aalberg & Siimes 1999, 61.) Nuorten eri tavoin ilme-

nevän pahan olon ja oireilun takana voi olla monenlaisia huolia, jotka tänä päivänä 
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liittyvät usein yksinäisyyteen, ulkonäkökysymyksiin, seurusteluongelmiin tai opiske-

luvaikeuksiin. Nuorta voivat painaa myös perheen sisäiset vaikeudet, vanhempien 

avioero, ystävän menetys tai ystävä perheen ongelmat. (Hannukkala & Salonen 

2005, 18.) 

 

Nuoruusiässä persoonallisuusrakenteiden kehitys on vielä kesken. Kypsymättö-

myytensä johdosta nuori tekee erehdyksiä. Oikeiden ja väärien valintojen kautta 

hän löytää omat ratkaisunsa, jotka muuttuvat osaksi hänen minuuttaan. Nuoren 

tervettä kehitystä kypsymättömyydestä kohti kypsyyttä ei voida kiirehtiä tai hidas-

taa häntä vahingoittamatta, vaan kehityksen tulee edetä omalla painollaan. Kun 

nuorella on aikaa ja tilaa kasvaa, hän ottaa nuorena aikuisena vastuun itsestään ja 

ympäristöstään. Vääränlainen kypsyys tai kypsymättömyys johtuu kasvun häiriin-

tymisestä, kun nuori omaksuu aikuisen ominaisuudet liian aikaisin tai liian myö-

hään. (Aalberg & Siimes 1999, 66.) 

 

 

2.1 Nuoren kehitykseen kuuluva alakulo 

 

Kirjassa Minän synty (Vuorinen 1998) puberteetin käynnistymisen kerrotaan tuovan 

jyrkimmän normaalin katkoksen minän kehitykseen. Siksi esi- ja varhaisnuoruus 

edustavat autonomian suurinta murrosta, joka lähtee ruumiillisten tilojen hallitse-

mattomuudesta sekä sen tuottaman sisäisen hädän ja ahdistuksen hämmennyk-

sestä. (Vuorinen 1998, 205.) Murrosiässä nuori kokee monenlaisia muutoksia. 

Muutoksien huomaaminen ja niihin reagoiminen tapahtuu jokaisella nuorella omalla 

tavallaan. Koska mielenterveyttä tai sen häiriintymistä ei voida mitata laboratorio-

kokein eikä sille voida asettaa ohjearvoja, joudutaan usein kysymään, minkälainen 

psyykkinen vointi, käytös tai mieliala on normaalia ja kuuluu murrosikään tai vas-

taavasti minkälainen poikkeavaa tai jopa häiriintynyttä. Mielialaa ja sen vaihteluita 

kuvataan sanoin ja ilmaisuin ja toisaalta ulkoinen olemus tai käytös voi antaa viittei-

tä siitä, että nuori saattaa tarvita ulkopuolisen tukea tai apua pahaan oloonsa. (Pir-

kola, Luhtasaari & Virkkunen 2007.) 
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Hyvän mielenterveyden yleisiä tunnusmerkkejä ovat muun muassa kyky ihmissuh-

teisiin, vuorovaikutukseen, tunneilmaisuun, opiskeluun, muutoksiin, luovuuteen, 

sosiaaliseen osallistumiseen, itsestä huolehtimiseen, ahdistuksen hallintaan ja me-

netysten sietämiseen. Mielenterveyden piirteinä voidaan nähdä myös suojautumis-

kyky, sosiaalinen itsenäisyys sekä hyvin kehittynyt identiteetti. Identiteettiä luon-

nehtii elämän jatkuvuuden kokemus ja ainakin ajoittainen itseä koskeva eheyden 

kokemus. Keskeinen mielenterveyden ilmentymä on kuitenkin todellisuudentaju eli 

kyky erottaa oma ajatusmaailma ja ulkoinen todellisuus toisistaan vaikeissakin 

elämäntilanteissa. Todellisuudentajun karkea vääristyminen on usein merkki vaka-

vasta mielenterveyden häiriöstä, psykoosista ja psykiatrisen avun tarpeesta. (Pir-

kola ym. 2007.) 

 

Arkikielessä normaalilla alakulolla tarkoitetaan yleensä ohimenevää ja hetkellistä 

masennuksen tunnetta. Se kuuluu normaaliin tunne-elämään, samoin suru, pelko 

ja ahdistus. Suru on terve reaktio menetykseen, pettymykseen tai muutokseen. Se 

on reaktio jo tapahtuneeseen asiaan. Masennus sitä vastoin saattaa olla myös re-

aktio tiedostamattomaan menetykseen, esimerkiksi lapsuuden huolettomuuden 

menettäminen. Ihminen ei siis välttämättä koe varsinaista menettämistä tai tiedä, 

mitä on menettänyt. Masentuneisuudessa on kysymys hetkellisen masennuksen 

kokemuksen muuttumisesta vallitsevammaksi tunteeksi tai pikemminkin olotilaksi. 

Masentuneisuus koetaan usein epämiellyttäväksi tilaksi ja se saattaa vaikuttaa 

muuhunkin kokemusmaailmaan ja jopa toimintakykyyn. (Pirkola ym. 2007.) 

 

 

2.2 Seksuaalisuuden kehitys ja vaikutus mielenterveyteen 

 

Nuoruuden alkamisen merkkeinä ilmaantuvat fyysiset muutokset. Nuoren pituus-

kasvu on usein nopeaa ja ryöpsähtelevää, jopa 10—15 cm vuodessa. Nuori saat-

taa tuntea itsensä kömpelöksi, koska hänen on vaikea hallita liian nopeasti kasva-

viaan jäseniään. Vielä hämmentävämpää voi olla, kun ihoon ilmestyy karvoitusta, 

sukuelimet kehittyvät, tyttöjen rinnat kasvavat ja pojille tulee äänenmurros. Selvin 
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murrosiän merkki on tytöillä kuukautisten alkaminen ja pojilla siemensyöksyt. 

(Himberg ym. 2000, 83.) Fyysinen muutos kestää noin kolme ja puoli vuotta, mutta 

psyykkinen rakentumien vie kaksinkertaisen ajan. (Aalberg 2006, 29.) 

 

Nuoren on sopeuduttava itsessään tapahtuviin muutoksiin ja jäsennettävä ruumiin-

kuvaansa uudelleen. On tärkeää, että nuori tutustuu kehoonsa ja sen toimintaan 

sekä oppii hyväksymään sen osana itseään. Nuoren psyykkinen kokemus itses-

tään perustuu hänen kokemukseensa omasta ruumiistaan. Fyysinen kehitys käy 

psyykkisen kehityksen edellä. Fyysinen kypsyys vaikuttaa myös siihen, kuinka nuo-

ri sopeutuu ikäistensä seuraan. Ongelmia ei juuri ole, jos kehitys etenee samassa 

tahdissa ikätovereiden kanssa. Muutosten omaksuminen ja vertailu toisiin voivat 

olla niin vaikeita, että nuori pelkää itsessään olevan jotakin vialla. (Aalberg & Sii-

mes 1999, 67.) 

 

Nuoren kehittyvää seksuaalisuutta voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta 

nuoruusiän perustehtävien pohjalta: Ensinnäkin nuori rakentaa suhdetta omaan 

ruumiiseensa. Haasteena on, miten hän oppii elämään muuttuvan ruumiinsa kans-

sa. (Aalberg & Siimes 1999, 77.) Toiseksi nuori irrottautuu lapsuuden vanhemmis-

ta, jolloin hän työstää mielessään uudelleen heihin liittyviä toiveita ja haluja. Nuo-

ruusiässä oidipaaliset sisällöt palaavat ja esittävät lopullista ratkaisuaan, varsinkin 

niin sanottu kielteinen oidipaalinen tilanne eli rakkaussuhde samaa sukupuolta ole-

vaan vanhempaan. Sen ratkaisu heijastuu kaikkeen nuoruusiän kehitykseen ja sii-

hen liittyy oidipaalisen suojan käsite. (Aalberg & Siimes 1999, 77.)  

 

Ikätovereiden seura on kolmas alue, jolla nuori etsii ratkaisua omaan seksuaalisuu-

teensa. Aluksi tytöt ja pojat muodostavat omat ryhmänsä ja etsivät toistensa suojaa 

hämmentäville seksuaalisille haluilleen ja peloilleen. Seuraavassa vaiheessa ollaan 

yhdessä joukkona, jonka sisällä alkaa muodostua seurustelupareja. Nämä ovat 

esiasteita varsinaiselle parinmuodostukselle. Ryhmän dynaamiset suhteet vaikut-

tavat läpi elämän parinmuodostukseen ja sen vakauteen. ( Aalberg & Siimes 1999, 

80.) 
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Seksuaalisuus on parhaimmillaan terveyden ja yleisen hyvinvoinnin tärkeä edistäjä 

ja elämän voimavarojen tuottaja. Kun on hyvä olla itsensä ja oman seksuaalisuu-

tensa kanssa, muukin elämän sujuu paremmin ja vastoinkäymisistä on helpompi 

selviytyä. Seksuaalisuudestaan voi nauttia kokonaisvaltaisesti silloin, kun tyydyttä-

vän elämän välttämättömät perusedellytykset ovat olemassa. Näihin edellytyksiin 

kuuluu myös mielenterveys. Seksuaalisen läheisyyden puute, samoin kun oman 

seksuaalisuuden herättämä syyllisyys voivat joskus estää seksuaalisuuden toteut-

tamista tyydyttävällä tavalla. Seksuaalisuus on etenkin nuorilla herkästi vaurioituva 

osa ihmistä, ja siihen voi liittyä monenlaisia vaikeuksia. Seksuaalinen identiteetti 

saattaa vaarantua herkästi, mikä voi aiheuttaa ongelmia muilla elämän osa-alueilla. 

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat voivat johtua kasvatuksesta, kulttuurista, joko 

seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liittyvästä identiteetti hämmen-

nyksestä, huonosta seurustelusuhteesta, pettymyksistä, sairaudesta, vammautu-

misesta tai muista elämän vaikeista tilanteista. (Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 

80.) 

 

Puberteetti voi vaikuttaa masennuksen esiintymiseen usealla tavalla, niin biologis-

ten, psykologisten kuin sosiaalisten seikkojen kautta. Puberteetin hormonaaliset 

muutokset voivat vaikuttaa mielialaan. Psykologisesti haaste sopeutua omaan 

muuttuvaan ruumiiseen ja seksuaalisuuteen saattaa olla masennusriskiä lisäävä 

tekijä. Depressioriski saattaa välittyä myös sosiaalisten tekijöiden kautta, esimer-

kiksi sen, miten muut suhteutuvat nuoren muuttuneeseen ruumiiseen ja mitä yhtei-

sö odottaa nuorelta, joka siirtyy lapsuudesta nuoruusikään. Nämä odotukset ovat 

tytöille ja pojille erilaisia. Sosiaaliset seikat ovat erityisen tärkeitä niille, jotka kehit-

tyvät poikkeuksellisen varhain. He joutuvat kohtaamaan muiden reaktiot ja odotuk-

set saamatta tukea samassa vaiheessa olevilta ikätovereilta. (Kaltiala-Heino 2004, 

62—63.)  
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2.3 Itsenäistyminen 

 
Nuoruusiän kriisimäisyys huipentuu ulkonaisesti nuoruuden alkuvuosiin eli murros-

iän kuohuntavaiheeseen. Sitä nimitetään ihmissuhteiden kriisiksi, koska nuoren lä-

himmissä ihmissuhteissa tapahtuu ratkaiseva muutos. Samalla fyysinen ja psyyk-

kinen kehitys vaativat nuorta muuttamaan suhdetta myös itseensä. (Himberg ym. 

2000, 85–86.) 

 

Pyrkiessään vapautumaan vanhemmistaan tunnetasolla nuori suuntaa heihin ag-

gressiivisia tunteita ja etsii ikätovereiltaan tukea. Hän kokee olevansa vanhemmis-

taan riippuvainen ja haluaa kamppailla itsensä irti. Hän alkaa vähitellen tajuta, että 

hänen lapsena vanhemmistaan luomansa mielikuvansa ovat ihanteellisia ja että 

todelliset vanhemmat sekä koko aikuisten maailma poikkeavat hänen ihannekuvis-

taan. Toisaalta nuori pyrkii irrottautumaan, toisaalta hän yrittää uhmaten palauttaa 

suhdetta entiseksi. Molemminpuoliset takertumiset ovat tavallisia. Vaikea kriisi nuo-

ren ja vanhempien välillä kertoo useimmiten siitä, että riippuvuussuhde on vahva. 

(Himberg ym. 2000, 86.) 

 

Nuoruusiän irrottautumistapahtuma on jaettavissa kolmeen vaiheeseen: protesti-, 

hajoamis- ja uudelleenjäsentymisvaiheeseen. Protestivaihe alkaa eron kieltämise-

nä ja yrityksenä palauttaa muuttuva suhde vanhempiin entiselleen. Hajoamisvaihe 

alkaa silloin, kun nuori on tunnetasolla hyväksynyt sen tosiasian, ettei hän voi enää 

jatkaa lapsuuden ihmissuhteita sellaisinaan. Uudelleenjäsentymisvaiheessa nuo-

ren ihmissuhteet alkavat rakentua uudelleen. (Himberg ym. 2000, 86.) 

 

Irrottautuminen vanhemmista saa monenlaisia piirteitä. Noin puolella nuorista mur-

rosikään ei liity havaittavaa kuohumista. Suhteessa vanhempiin nuori on usein uh-

makas. Hän saattaa myös vetäytyä hiljaisuuteen tai salaperäisyyteen, jolloin hän 

sulkee vanhemmat täysin sisäisestä maailmastaan. (Himberg ym. 2000, 86.) 
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2.4 Tunneälyn vaikutus mielenterveyteen 

 

Perustunteiksi voi luokitella esimerkiksi pelon, vihan, häpeän, rakkauden, surun, 

ilon, vihan, inhon, hämmästyksen, syyllisyyden, nolouden ja ylenkatseen. Alakou-

luikäisen lapsen tunteiden säätely ja aikuisiän persoonallisuus ennustavat aikui-

suuden tunneälyä. Lapsuusiän heikolla tunteiden säätelyllä on yhteys sekä miesten 

että naisten runsaaseen alkoholin käyttöön, tupakointiin ja terveysongelmiin. On 

todettu, että mukautuvat ja harkitsevat 8-vuotiaat pojat osaavat aikuisenakin korja-

ta kielteisiä tunteita kuvittelemalla, suunnittelemalla tai muistelemalla mukavia asi-

oita. Tyttöjen aggressiivisuus ja mielialojen vaihtelu puolestaan ennustaa kyvyttö-

myyttä pitää yllä myönteisiä tunteita aikuisiällä. Tunteita säätelemällä vaikutetaan 

muun muassa tunteisiin liittyviin fysiologisiin toimintoihin. Näin voidaan esimerkiksi 

estää tunteiden kohoamista stressiä aiheuttavalle tasolle ja ehkäistä ongelmakäyt-

täytymistä. Tunteiden säätely on yksi tärkeimmistä tunneälyn osatekijöistä. (Kok-

konen 2007.) 

 

Tunneälykäs nuori pystyy tunnistamaan itsessään heränneet tunteet ja ymmärtää 

myös muiden ihmisten sielunelämää. Tähän nojaten hän rakentaa vuorovaikutus-

taitonsa ja kykynsä toimia osana ryhmää. Tunneälykäs nuori pystyy hyödyntämään 

valinnoissaan ja toiminnassaan tunteita ja tunnetietoa. Käytännössä tunneäly on 

arkijärkeä, joka saa asiat luistamaan sekä kotona että sen ulkopuolella. Tunteet 

ovat osa ihmisyyttä, eikä kielteisiäkään tunteita voi tuomita. Oleellista on, miten ku-

kin meistä käsittelee tunteitaan ja antaa niiden vaikuttaa toimintaansa. (Kokkonen 

2007.) 

 

 

2.5 Ystävyyssuhteiden merkitys nuoren elämässä 

 

Nuorten toveruus- ja ystävyyssuhteet sekä niiden tiedostaminen kehittyvät vähitel-

len, ja niiden merkitys lisääntyy vuosien myötä. Sosiaalisen ajattelun kehittyminen 
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on yhdensuuntaista kognitiivisen kehityksen kanssa; tärkeää on myös moraaliajat-

teluun kehittyminen. Ystävysten kyky vastavuoroisuuteen ja toisen asemaan aset-

tumiseen kehittyvät vähitellen moraaliarvojen kehittyessä. Lopulta kehittyy kyky ta-

juta ihmisten yhteisiä sosiaalis-symbolisia näkökantoja. (Aaltonen, Ojanen, Viuha-

nen & Vilén 2003, 92.) 

 

Nuoruuden loppupuolella nuoria ei aina tyydytä enää liikkuminen pelkästään par-

haan tai muutaman ystävän seurassa. Nuori haluaa kuulua suurempaan ryhmään 

tai olla osa nuorten alakulttuuria. Kaveriporukan hyväksyntä ja sen arvot alkavat 

olla tärkeämpiä kuin vanhempien näkökannat. Nuori haluaa irrottautua kodistaan, 

nauttia kavereiden kanssa olosta. Ystävyys saa syvyyttä, ja ystävykset kertovat 

toisilleen hyvin henkilökohtaisia ajatuksia ja tuntemuksia. Luottamus on tärkeää, 

kerrotuista asioista ei puhuta ulkopuolisille. Tytöillä on tavallisesti enemmän lähei-

siä ystävyyssuhteita kuin pojilla, ja he myös useammin uskoutuvat ystävälleen. 

Vuorovaikutuksessa kavereiden ja ystävien kanssa nuori oppii pohtimaan sekä 

omia että muiden näkökantoja monipuolisemmin. (Aaltonen ym. 2003, 93.) 

 

Ystävyyssuhteilla on merkittävä asema nuoren persoonallisuuden ja identiteetin 

rakentumisessa. Tätä tukevat juuri ystävysten samanlainen ajattelutapa, samanlai-

set kiinnostuksen kohteet sekä samanlaiset arvot ja asenteet. Läheinen ystävyys 

edellyttää erityisesti vastavuoroista kiintymystä, molemminpuolista toisesta välittä-

mistä, kunnioitusta ja luottamusta. Oman sisimpänsä paljastaminen, avoimuus ja 

emotionaalinen tuki ovat nuorelle tärkeitä. Nuoret käsittelevät keskenään monia 

kasvamiseen liittyviä kysymyksiä, joista ei haluta puhua omien vanhempien kans-

sa. (Aaltonen ym. 2003, 93–94.) 

 

Hyvä ystävän puuttuminen voi olla nuorelle vaurioittava kokemus niin itsetunnon 

kuin sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Ystävyys tarjoaa hyväksytyksi tulemisen, 

kiintymyksen, yhteenkuulumisen ja toveruuden tunteita. Kun ystävyyteen kuuluu 

myös vastavuoroinen toisesta välittäminen, toisen kunnioittaminen ja luottamus, 

ystävyys antaa osapuolille tukea ja varmuutta. Läheiset ystävät vahvistavat tois-



           16 

tensa itsetuntemusta. Ystävykset rohkaisevat toisiaan kokeilemaan sellaisia asioi-

ta, joita ei yksin uskaltaisi tehdä. Yhdessä he tuntevat itsensä voimakkaammiksi ja 

varmemmiksi. Kokemukset omassa ikäryhmässä kehittävät sosiaalisen todellisuu-

den tajuamista. Ystävät toimivat ikään kuin standardeina, joihin verrata itseään. It-

setunnon kehittymiselle on tärkeää tovereiden hyväksyvä suhtautuminen ja positii-

vinen palaute. Muiden reaktiot vaikuttavat mm. siten, että nuorelle syntyy käsitys, 

siitä miten hänen tulisi käyttäytyä. (Aaltonen ym. 2003, 93–94.) 

 

Nuorten keskinäinen kanssakäyminen on hyvin tärkeää realistisen minäkuvan ja 

maailmankuvan muodostumisessa. Toisten nuorten antama palaute on nopeaa ja 

mutkatonta, joskus myös julmaa. Toisen nuoren antama positiivinen palaute on 

paljon painavampi kuin vanhempien tai opettajan kannustus. Nuorten ryhmissä elä-

essä realismi kehittyy myös toisten sanomisten suhteen. Nuori oppii sietämään 

huulenheittoa itsestään ja vitsailemaan toisten kustannuksella liikaa loukkaamatta. 

(Paulo 2006, 62.) 

 

Nuorten keskinäistä elämää ajatellen ryhmissä eläminen ja oleminen on myöntei-

nen asia. Aika ajoin ryhmissä kehittyy kuitenkin sellainen arvomaailma, ettei sen 

toteuttaminen ole hyväksi nuoren aikuisuutta tai terveyttä ajatellen. Rikollisessa 

kulttuurissa nuori voi sulautua epäsosiaaliseen ajatusmaailmaan yleensä hyvinkin 

kritiikittömästi. Monet nuoret eivät kykene tekemään tietoisia valintoja tai pohti-

maan valintojensa merkitystä tulevaisuudessa. Ryhmän merkitys on nuorelle suuri. 

Mikään aikuisten tarjoama ei korvaa sitä läheisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tun-

netta, joka nuorella ryhmässä on. (Paulo 2006, 63.) 

 

Kaiken kaikkiaan ystäväryhmiin kuuluminen on myönteinen asia: nuori kehittyy 

omaksi persoonakseen, terveys paranee, nuoret saavat selviytymiseensä ja stres-

sin hallintaan voimavaroja. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä tekemisestä koi-

tuva ilo luovat turvallisuutta ja lisäävät elämän hallittavuuden ja voimaantumisen 

kokemusta. Hyvä elämä on lisääntynyttä hyvinvointia ja luottamusta siihen, että 

elämä kantaa vaikeuksista huolimatta. (Suomen mielenterveysseura 2006.) 
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3 NUOREN MASENNUS 

 

 

Masennuksesta puhutaan melko löyhästi nykyisin kuin se olisi yksi perustunne jota 

se ei kuitenkaan ole. Masentuminen on luonnollinen reaktio tilanteeseen, jossa ko-

emme itsemme avuttomaksi ja voimattomaksi. Myös nuoruusiässä masennus on 

osittain tyypillinen ja normaali reaktio. Nuori kokee epävarmuutta ja turvattomuutta 

itsenäistymisen aikana. Hänen minänsä saattaa ajoittain olla vaikeaa kohdata ra-

kentavalla tavalla vaikeita ja uusia asioita. (Aaltonen ym. 2003, 257.) 

 

Nuoruusikäisten masennus on kasvava kansanterveydellinen ongelma. Nuorten 

mielialahäiriöiden varhaisessa tunnistamisessa ja näiden nuorten hoitoon ohjaami-

sessa perusterveydenhuollon, erityisesti kouluterveydenhuollon, oppilashuollon ja 

opetuksen piirissä kouluissa työskentelevien aikuisten kyky tunnistaa masennuk-

sen oireita on keskeinen. Nuoren havaittu psyykkinen oireilu on usein signaali siitä, 

että kehitys on vaarassa. (Marttunen 1999.) 

 

Aikuisen on usein vaikea erottaa normaalia nuoruuden kehityskriisin kuuluvaa ala-

kuloa ja patologista masennusta toisistaan. Tarkkaa rajaa ei olekaan. Aivan kuin 

somaattisissa sairauksissa myös mielenterveysongelmissa on erilaisia asteita. Pu-

hutaan lievästä, keskivaikeasta ja vaikeasta masennuksesta. Masennus voi olla 

osa laajempaa mielenterveysongelmaa, tai se voi esiintyä sellaisenaan ainoana 

oireena. Masentuneisuutta löytyy jonkin verran kaikkien mielenterveysongelmien 

taustalta. (Aaltonen ym. 2003, 257.) 

 

Patologisena reaktiona masennuksen ilmenemistapoja ovat useimmiten täydellinen 

apatia, elämäntahdon menetys, keskittymisvaikeudet, sisäisen tyhjyyden ja merkit-

tömyyden kokemus, rauhattomuus ja epämääräinen väsymys sekä itsemurha-

alttius. Pienikin ponnistus johtaa nopeasti uupumukseen. Mieliala ei päivittäin pal-

joa vaihtele ja on olosuhteista riippumaton. Itsetunto ja itseluottamus ovat melkein 
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aina heikentyneet, ja jopa lievässä masennuksessa esiintyy usein syyllisyyden ja 

arvottomuuden tunteita. (Aaltonen ym. 2003, 257.) 

 

Masennus eroaa surun tunteesta siten, että sureva nuori kykenee muistamaan 

asioissa sekä kielteisiä että myönteisiä puolia. Hänellä on masentuneeseen nuo-

reen verrattuna sisäisesti rikas maailma. Sureva nuori jaksaa löytää masentunutta 

helpommin ratkaisuja vaikeisiin elämäntilanteisiin ja jaksaa myös uskoa huomi-

seen. Sureva nuori siis kykenee työstämään tunteitaan eri vaiheiden kautta. Ma-

sentunut nuori ei pysty kohtaamaan vaikeita ja erityisesti traumaattisia tilanteita ra-

kentavasti. Hän ei tunnista tunteita. Hän ei kykene käsittelemään asioiden hyviä ja 

huonoja puolia. Hän on usein niin väsynyt, ettei jaksa työstää itseään tai vaikeaksi 

kokemiaan asioita. Hän saattaa kokea, että hänen elämässään ei ole mitään 

myönteistä. Mitä syvemmästä masennuksesta on kyse, sitä vaikeampi masentu-

neen on esimerkiksi luetella elämässään mukavia asioita. (Aaltonen ym. 2003, 

258.) 

 

 

3.1 Masennuksen syitä 

 

Monenlaiset elämäntapahtumat voivat vaikuttaa masennuksen puhkeamiseen. 

Vanhemman sairaus, kuolema, avioero tai vanhemmista eroon joutuminen voivat 

altistaa masennukselle. Huolenpidon puute, väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyt-

tö lisäävät sairastumisen riskiä, samoin perheen sisäiset ristiriidat, sosiaaliset tai 

taloudelliset vaikeudet tai koulukiusatuksi joutuminen ja kaveriporukan ulkopuolelle 

jääminen. Masennuksen taustalla voidaan todeta sekä biologisia, psykologisia että 

sosiaalisia tekijöitä ja sairastuminen masennukseen on yleensä seurausta useam-

man kuin yhden tekijän yhteisvaikutuksesta. (Marttunen 1999.) 

 

Nuoren ihmisen masennuksen syyt voivat olla moninaiset. Masennusta liittyy fyysi-

siin sairauksiin, muihin psyykkisiin häiriöihin, oppimishäiriöihin, elämän suuriin me-

netyksiin ja traumoihin. Lapsen kasvuympäristö vaikuttaa ihmissuhteineen. Alttius 
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sairastua on periytyvää. Usein lapsen suvussa tai perheessä on masennusta. Ma-

sentuneiden vanhempien lapsilla on suurempi riski sairastua masennukseen. (Friis, 

Eirola & Mannonen 2004, 118.) Tieteellisesti todistettua tietoa masennuksen periy-

tyvyydestä on vielä hyvin vähän. Mitään erityistä masentuneisuuteen liittyvää gee-

niä ei ole löydetty. Todennäköisemmin masennuksen periytyminen on ympäristön 

vaikutusta eli kun nuori elää masentuneen vanhemman kanssa, se heijastuu haital-

lisesti nuorenkin elämään. Vaikean ja varhain alkaneen masennuksen perinnölli-

syys saattaa olla mahdollista. Perinnölliset syyt ja suvussa todetut masennukset ja 

itsemurhat olisikin syytä kartoittaa hyvin ennen hoidon suunnittelua. (Aaltonen ym. 

2003, 261.)  

 

Kaltoinkohtelu, väkivallan, ivan ja pilkan kohteeksi joutuminen voivat laukaista ma-

sennuksen. Masennus voi ilmetä tai sen oireet lisääntyä infektiosairauden jälkeen. 

Nuoret eivät kovin hyvin kestä pitkäaikaista tai toistuvaa kipua, joten vamma ja sai-

raus, johon liittyy kipua, voi laukaista masennuksen. Kaamosmasennus voi alkaa jo 

lapsuudessa. (Friis ym. 2004, 118.) 

 

Masentuneen nuoren kuva itsestään on tyypillisesti negatiivispainotteinen tai vähin-

täänkin ylikriittinen, vaikka hän pyrkisi antamaan itsestään itsevarmemman vaiku-

telman. Nuoren perfektionistiset ja kaikkivoipaiset käsitykset tulevaisuudesta saa-

vat kolauksen jo pelkän ulkonäön vuoksi: yksi kokee olevansa liian lyhyt ja toinen 

liian pitkä. Tyypillistä on, että nuori vaatii kaikessa itseltään liikoja eikä osaa hyväk-

syä itsessään virheitä. Hän kokee syyllisyyttä kuvitellusta huonommuudestaan ja 

masentuu. Epäonnistumiset ovat etenkin varhais- ja keskinuoruutta elävälle vaikei-

ta kohdata. Jos nuori ei kykene löytämään itsestään positiivisia puolia eikä toisaal-

ta myöskään hyväksymään epäonnistumista ja virheitä, hän arvostelee helposti 

kriittisesti itsensä lisäksi muitakin ihmisiä. (Aaltonen ym. 2003, 260.) 
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3.2 Masennuksen oireita 

 

Nuorilla masennuksen keskeiset oireet ovat masentunut tai vaihtoehtoisesti ärtynyt 

mieliala sekä mielenkiinnon menetys. Masennusoireyhtymään liittyy useita saman-

aikaisia oireita, joita voivat olla voimattomuus ja jatkuva väsymys, keskittymiskyvyn 

heikentyminen, kyvyttömyys tuntea tai nauttia mistään, itsesyytökset tai arvotto-

muuden tunteet, univaikeudet, ruokahalun ja painon muutokset ja fyysinen levot-

tomuus tai toimintojen hidastuminen. Nuorella voi olla myös toivottomuutta, kuole-

mantoiveita ja itsemurha-ajatuksia. (Heiskanen ym. 2006, 140.) 

 

Edellisten oireiden lisäksi nuoren masennuksen tunnistamista helpottavat muuta-

mat nuorille tyypilliset tavat reagoida. Masennus voi ilmetä alkoholin suurkulutuk-

sena ja Suomessakin yhä useammin myös huumeiden aktiivisena kokeiluna. Tytöt 

saattavat reagoida masennukseen syömishäiriöillä. Paino voi yhtäkkiä muuttua jo-

ko niin, että nuori menettää painoa ruokahaluttomuuden vuoksi tai sitten hän lihoo, 

koska pakenee masennusta syömällä. Aggressiivinen ja impulsiivinen käyttäytymi-

nenkin saattavat joskus olla oire masennuksesta. Erityisesti pojat saattavat pyrkiä 

purkamaan elämään turhautumistaan esittämälle muille päinvastaista kuin mihin 

sisäinen tunnetila antaisi aihetta. Jotkut pyrkivät masentuneina pärjäämään kou-

lussa tai urheilussa ja kanavoivat tähän kaiken energiansa. Näin on erityisesti sil-

loin, kun masennus ilmenee neuroottisena käyttäytymisenä. Nuori ei uskalla tai ky-

kene kohdata todellisia tunteitaan tai sitten hän ei tunnista niitä, vaan täyttää kai-

ken mahdollisen ajan rutiineilla ja toiminnalla, jotta omien ajatusten kohtaamiseen 

ei jäisi aikaan. (Aaltonen ym. 2003, 258.) 

 

Pitkittynyt masennus ilmenee keskittymisvaikeuksina. Nuori kokee koulussa suoriu-

tumisen vaikeaksi tai ei näe sen merkitystä omalle elämälleen. Tyypillinen oire on 

useimmiten myös nuoren eristäytyminen muista perheenjäsenistä ja vetäytyminen 

omaan haavemaailmaan tai jopa vain omaan pahaan oloon. Masentuneet ovat ku-

vanneet masennustaan muun muassa seuraavin sanoin: musta tunneli, harmaus, 

synkkä kuilu, pimeys, musta kausi. (Aaltonen ym. 2003, 258.) 
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Jotkut nuoret oirehtivat pahaa oloaan ja epätasapainoaan kanavoimalla sen elimis-

töönsä. Seurauksena on psykosomaattisia oireita, kuten päänsärkyä tai vatsakipu-

ja. Näin saattaa käydä erityisesti ympäristössä, jossa tunnepitoisia valituksia omas-

ta olosta ei hyväksytä. Jos nuori ei opi purkamaan pahaa oloaan tulkitsemalla ja 

puhumalla siitä muille tunteiden kautta, hän saattaa helpommin oirehtia psy-

kosomaattisesti. Somaattisia oireita ei kuitenkaan saa koskaan pitää vain psyyken 

reaktioina, vaan aina on ensisijaisesti tutkittava onko oireiden taustalla elimellisiä 

syitä. (Aaltonen ym. 2003, 259.) 

 

Masentuneen nuoren uni saattaa olla häiriintynyt. Hänen unensa on katkonaista, ja 

hän voi herätä aamuisin huomattavasti aikaisemmin kuin hänen todellinen unen 

tarpeensa edellyttäisi. Toisaalta hän on hyvin väsynyt ja kouluun tai työhön lähte-

minen tuntuu raskaalta ponnistukselta. Univaikeudet ja painon lasku ovat oireita, 

jotka esiintyvät yleensä yhdessä. Jotkut masentuneet saattavat puolestaan nukkua 

selvästi enemmän kuin yleensä. Liika nukkuminen ja painon nousu esiintyvät myös 

yleensä yhdessä. (Aaltonen ym. 2003, 259.) 

 

Masennukseen liittyvät ilmiöt voidaan nähdä jatkumona ohimenevästä masentu-

neesta mielialasta masennusoireisiin ja vakavimmillaan toimintakykyä alentaviin ja 

äärimmäistä kärsimystä aiheuttaviin masennusoireyhtymiin. Masennusoireilun 

muuttuessa oireyhtymäksi masentunut mieliala on pitkäkestoisempi ja intensiteetil-

tään voimakkaampi ja siihen liittyy myös muita masennusoireita sekä toimintakyvyn 

laskua. (Marttunen 1999.) 

 

Suomessakin käytössä olevassa WHO:n kansainvälisessä tautiluokituksessa ICD-

10 (LIITE: 1) on pyritty luokittelemaan ilmiöitä niiden vaikeusasteen mukaisesti ja 

pyritty erottamaan normaaleiksi tulkittavat reaktiot hoitoa vaativissa häiriötiloissa. 

ICD-10-luokituksessa masennuksen ydinoireet ovat masentunut mieliala ja mielen-

kiinnon menetys. Masennusoireyhtymässä toiseen tai molempiin ydinoireisiin liittyy 

samanaikaisesti masennuksen vaikeusasteen mukaan vaihteleva määrä muita 

mielialahäiriön oireita: voimattomuus ja väsymys, keskittymiskyvyn heikentyminen, 
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omanarvontunnon väheneminen, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet, toivotto-

muus, unihäiriöt, ruokahalun ja painon muutokset tai kuolema- ja itsemurha-

ajatukset. Aikuisista poiketen nuorilla ydinoireena voi olla ärtynyttä, vihaista tai 

kärttyistä mielialaa ja herkkyyttä suuttua ja menettää maltti näennäisesti pieniltäkin 

tuntuvista asioista. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1999.) 

Ärtynyt mieliala voi esiintyä masennuksen tunteen sijasta kuitenkin siten, että muu-

tos nuoren aikaisempaan mielialaan on selvästi erotettavissa. Pitkäaikaisesta ma-

sennuksesta puhutaan aikuisten kohdalla oireiden kestettyä yhtäjaksoisesti kahden 

ja nuorten kohdalla yhden vuoden ajan. (Marttunen 1999.) 

 

 

3.3 Masennuksen hoito 

 

Hoidettuna nuorten masennuksen parantumisprosentti on noin 90, ja vain harvoin 

sairaus pitkäaikaistuu alkuvaiheessa. Mutta vaikka akuutista vaiheesta toivutaan 

hyvin, uusiutumisen riski on iso, suurimmillaan se on toipumista seuraavan ensim-

mäisen vuoden aikana. Hoidon päähuomio on kiinnitettävä arkielämän sujumiseen. 

Tämä vaatii yhteistyötä kouluterveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin, psykologin, 

vanhempien ja opettajan kanssa. (Heiskanen, Salonen & Salli 2006, 140.) Tämä 

yhteistyö ei vain valitettavasti aina toimi. Esimerkkinä ovat ne koulut, joille kunnalla 

ei ole varaa tai henkilöstöresursseja palkata esimerkiksi lääkäriä. Kuraattorin ja 

psykologin paikalla olo koulussa ei myös toteudu läheskään kaikilla kouluilla, tai 

sitten heillä on niin minimaaliset resurssit hoitaa asioita ettei kaikissa masennusta-

pauksissa apua saa koulusta.  

 

Nuoruusiällä alkanut masennus paranee usein hoidottakin. Hoidon avulla toipumi-

nen on kuitenkin nopeampaa. Se on tärkeää, jotta nuori ei jäisi jälkeen ikätoverien 

kehityksestä kuten jäämällä luokalleen. Oppimisen ja sosiaalisen kasvun ja kehi-

tyksen kannalta jo parinkin vuoden viivästyminen on hankalaa. (Heiskanen ym. 

2006, 140.) Yleensä masennukset ovat lyhytkestoisia, muutaman kuukauden mit-

taisia, mutta pitkittyvät helposti hoitamattomina. Nuorten masennukseen on puutut-
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tava heti, jolloin sen kesto todennäköisesti lyhenee. Vaikka masennus paranee, se 

saattaa uusiutua myöhemmin. (Heiskanen ym. 2006, 141.) 

 

Koska masennukseen ei ole yhtä ainoaa syytä, sille ei myöskään ole yhtä ainoaa 

oikeaa hoitoa. Masentunutta hoidetaan psykoterapialla, lääkehoidolla ja tarvittaes-

sa sairaalassa.  

 

Nuorten masennuksen hoidon erityispiirre on pyrkimys nuoruusiän psyykkisen ke-

hityksen tukemiseen hoitosuhteessa. Masennusta koskevan tiedon tarjoaminen 

nuorelle ja hänen vanhemmilleen sekä koulunkäynnin jatkuvuuden tukeminen tar-

vittaessa erityisjärjestelyin ovat hyödyksi. (Birmaher 1998.) Erikoissairaanhoidon 

rooli on nuorten hoidossa korostuneempi kuin aikuisilla. Perusterveydenhuollossa 

ja kouluissa on paikallaan arvioida nuoren tilaa, ja varttuneempien nuorten (vähin-

tään 17-vuotiaiden) masennuslääkehoito voidaan aloittaa myös perusterveyden-

huollossa. (Isometsä, Lindfors, Luutonen, Mattila, Marttunen, Pirkola, Salminen & 

Seppälä 2004). Ainakin varhaisnuorten osalta suositellaan kuitenkin lääkehoidon 

aloittamista ja varsinaisen masennuksen psykoterapian toteuttamista pääosin nuo-

risopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Nuorten lievissä ja keskivaikeissa ma-

sennustiloissa suositeltavimpia ovat psykoterapeuttiset hoitomuodot: kognitiivinen 

yksilöterapia, ryhmäterapia ja nuorille sovellettu interpersoonallinen yksilöpsykote-

rapia. (Birmaher 1998.) 

 

Suomessakin nuorten hoidossa yleisimmin käytetystä psykodynaamisesta yksilö-

psykoterapiasta on runsaasti kliinistä kokemusta mutta hyvin vähän kontrolloitua 

tutkimustietoa (Brent, Holder, Kolko, Birmaher, Baugher, Iyengar, & Johnson 

1997). Niillä perusteilla sitä kuten myös supportiivista psykoterapiaa voidaan hyö-

dyntää masennuksesta kärsivien nuorten hoidossa. Perheterapiaa voidaan sovel-

taa tilanteissa, joissa perhetekijät liittyvät voimakkaasti nuoren masennukseen. 

(Isometsä ym. 2004). Nuorten lievien ja keskivaikeiden masennuksen hoito voi-

daan yleensä aloittaa psykoterapeuttisin interventioin, ja hoitoon liitetään masen-
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nuslääkitys, ellei masennus selvästi lievity noin kuukauden kuluessa. (Birmaher 

1998). 

 

Vakavassa ja keskivaikeassa masennuksessa lääkitys on olennainen ja välttämä-

tön osa hoitoa, joka mahdollistaa muut hoidot. Jopa 80 prosenttia potilaista voi-

daan hoitaa masennuslääkkeillä. Lääkehoitoon tulee yhdistää psykoterapia ja muu 

henkinen tuki. Myös itsemurha-ajatukset poistuvat onnistuneen hoidon myötä. 

(Heiskanen ym. 2006, 139.) Nuorten vaikeiden masennusten hoidossa on yleensä 

perusteltua käyttää lääkitystä alusta alkaen, ja se on syytä aloittaa myös keskivai-

keassa tai lievässäkin masennuksessa, ellei pätevää psykoterapeuttista hoitoa ole 

saatavilla tai se viivästyy. Myös nuorilla masennuslääkitystä käytetään jatkohoitona 

vähintään 4—9 kuukauden ajan relapsin ehkäisemiseksi. (Emslie, Mayes & 

Hughes 2000.) 

 

Nuoruusiän masennuksiin liittyy merkittävä uusiutumisen vaara. Psykoterapeuttista 

ylläpitohoitoa voidaan toteuttaa harvajaksoisin seurantatapaamisin esimerkiksi tii-

viimmän yksilöterapian jälkeen. Lääkkeellistä ylläpitohoitoa koskevia tutkimuksia ei 

nuorten masennuksista ole julkaistu, joten nuoriin on sovellettava aikuisten hoi-

tosuosituksia. (Birmaher 1998.)  

 

 

3.4 Masennuksen esiintyvyys  

 

Monien mielenterveyshäiriöiden ilmaantuminen ensi kertaa ajoittuu nuoruuteen ja 

psykiatristen häiriöiden esiintyvyys onkin nuorilla noin kaksinkertainen lapsiin ver-

rattuna. Niin ikään eriasteisten masennusoireiden ja –oireyhtymien ilmaantuvuus ja 

esiintyvyys kasvavat voimakkaasti nuoruudessa. (Marttunen 1999.) Psyykkinen 

hyvinvointi on keskeinen oppimisen edellytys ja kouluympäristön laadulla on sen 

tukemisessa oleellinen rooli. Tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista oppi-

laista voi hyvin. Kuitenkin tavanomaisen kokoisessa luokassa keskimäärin kolmen 

tai neljän oppilaan hyvinvointi on uhattuna. (Thuneberg 2007.) 
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Masennuksen yleisyyttä on mahdollista selvittää väestötutkimuksissa, kyselymene-

telmien avulla pyritään saamaan kuva masennusoireyhtymien esiintymisestä. Vä-

estötutkimuksissa arviot nuoruusikäisten masennuksen esiintyvyydestä vaihtelevat 

jonkin verran johtuen muun muassa eroista mittaustavoista. 1990-luvulta lähtien on 

nähty nuorten mielenterveysongelmien lisääntyvän selvästi. On arvioitu, että 15–25 

% nuorista kärsii nuoruusiän aikana sellaisesta pitkäkestoisesta oireilusta, johon 

olisi hyvä saada hoitoa. Nuoruusikäisillä vakavan masennuksen vuoden aikainen 

esiintyvyys on 3—10 % ja pitkäaikaisen masennuksen esiintyvyys 1—2 %. Vaka-

van masennuksen elinaikainen esiintyvyys nuorilla on 15–20 %. Tytöillä ja nuorilla 

naisilla masennuksen yleisyys on noin kaksinkertainen poikiin ja nuoriin miehiin 

nähden. Masennusoireita, jotka eivät täytä diagnostisia kriteereitä, esiintyy ainakin 

viidenneksellä nuoruusikäisistä. (Tahvanainen, Kurikka, Lemola, Uusitalo, Hanhi-

neva, Wentzel & Koste 2006, 12.) 

 

Lapsuusiässä tytöillä ja pojilla masennushäiriöitä on suurin piirtein yhtä paljon, mut-

ta nuoruusikäisillä tytöillä samoin kuin aikuisilla naisilla masennuksen yleisyys on 

noin kaksinkertainen poikiin ja miehiin nähden. Nuorten masennuksen osuus ter-

veyteen liittyvien tekijöiden joukossa on kasvamassa. (Kaltiala-Heino, Rimpelä, 

Marttunen, Rimpelä & Rantanen 1999, 348.) 

 

Erityisesti nuoruusikäisten masennukselle on tyypillistä muiden psykiatristen häiri-

öiden esiintyminen samanaikaisesti masennuksen kanssa. On todettu, että 40–80 

%:lla masennuksesta kärsivistä nuorista on samanaikaisesti yksi tai useampi mie-

lenterveyshäiriö. Tavallisimpia samanaikaisia häiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriöt, 

käytös- ja tarkkaavaisuushäiriöt sekä päihteiden väärinkäyttö. Somaattisiin saira-

uksiin liittyy usein myös eriasteista masennusoireilua. Jos masennukseen liittyy 

muita mielenterveyshäiriöitä, masennusjaksot uusiutuvat useammin, ovat kestol-

taan pitempiä ja niihin liittyy useammin itsetuhosuutta kuin pelkästään masennuk-

seen. Samanaikainen häiriö johtaa useammin hoitokontaktiin kuin masennuksen 

esiintyminen yksinään, mutta näiden nuorten psykososiaalinen toimintataso jää 
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usein kuitenkin hoidon päättyessäkin alhaisemmaksi kuin pelkästään masennuk-

sesta kärsineiden nuorten. (Marttunen & Pelkonen 1998.) 

 

Masennusoireet, jotka eivät täytä diagnostisia masennusoireyhtymän kriteereitä, 

ovat yleisiä. On arvioitu, että niitä esiintyisi ainakin viidenneksellä nuoruusikäisistä. 

Nuoren mielialat voivat vaihdella normaalistikin, mutta merkittävällä osalla masen-

tunutta mielialaa kokevista nuorista masennusoireet ovat suhteellisen pysyviä. Niin 

ikään masennusoireista kärsivillä nuorilla esiintyy muita useammin ajankohtaista 

ahdistuneisuutta, itsetuhosuutta ja heidän somaattinen terveytensä on huonompi 

kuin verrattavien. (Marttunen & Pelkonen 1998.) 

 

Stakesin kouluterveyskyselyssä kerätään tietoja koulukokemuksista, koulujen ja 

oppilaiden työoloista sekä oppilaiden terveydestä ja elämäntavoista. Tuloksia käy-

tetään nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä koulutyön ja terveydenhuollon ke-

hittämisessä. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2006.) Vuo-

den 2006 Stakesin kouluterveyskyselyn (n=17078) mukaan tytöt pitivät terveydenti-

laansa huonompana kuin pojat ja kokivat selvästi yleisemmin päivittäisiä ja viikoit-

taisia oireita sekä masentuneisuutta. Koulu-uupumus oli tytöillä hieman poikia ylei-

sempää. Eniten masentuneisuutta (13 %) koki pääkaupunkiseudulta Helsinkiläiset 

nuoret. (Luopa, Sinkkonen, Jokela, Puusniekka & Pietikäinen 2006.) 

 

Nuorten terveyskäyttäytyminen on keskeisellä sijalla koululaisten terveyttä selvittä-

vissä tutkimuksissa. Tampereen yliopiston ja Kansanterveyslaitoksen yhteisessä 

Nuorten mielenterveys -hankkeen (Fröjd, Charpentier, Luukkaala, Pelkonen, Ran-

ta, Ritakallio, Von der pahlen, Marttunen & Kaltiala-Heino 2004) kyselyyn vastan-

neista 9. luokkalaisista puolet ilmoitti, ettei tupakoi ja yli neljännes olevansa raittiita. 

Lisäksi noin 90 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei ole koskenut huumeisiin. Kui-

tenkin yli 15 prosenttia nuorista joi humalahakuisesti. Stakesin Kouluterveys-

kyselyn pääkaupunkiseudun tuloksissa näkyi myös lukioikäisten humalajuomisen 

lisääntyminen. Vähintäänkin kahdesta psykosomaattisesta oireesta kärsi joka kuu-

des nuori. Oppilaiden ruokailutottumuksia on tutkittu myös Nuorten mielenterveys –
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hankkeessa, jossa todettiin yhteys kouluruoan syömättä jättämisellä ja psyykkisellä 

pahoinvoinnilla. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kymmenes nuori jättää 

kouluruoan syömättä. (Fröjd ym. 2004; Luopa ym. 2006.) Unihäiriöiden ja väsy-

myksen lisääntyminen ovat pitkään olleet Kouluterveyskyselyiden keskeisiä tulok-

sia. Peruskouluikäisillä ovat lisääntyneet myös koetut fyysiset oireet ja masentu-

neisuus. Koulu-uupumus ennustaa myös myöhemmin kehittyvää masennusta. 

(Luopa ym. 2006.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           28 

4 MASENNUKSEN ENNALTAEHKÄISY KOULUSSA 
 

 

Monet tekijät, jotka vaikuttavat terveyteen ja käyttäytymiseen, ovat lähtöisin ihmis-

ten elinympäristöstä. Sen vuoksi koulun terveyden edistämisessä on tärkeää, että 

kouluyhteisö toimii terveyden hyväksi. Lähtökohtana on näkemys yhteisön tarpeis-

ta ja kehittämiskohteista ja niistä keinoista, jolla toimintaa aiotaan parantaa. Yhtei-

sön terveyden edistäminen on haaste koululle, kouluterveydenhuollolle, koko sosi-

aali- ja terveyspalvelujärjestelmälle sekä perinteiselle yksilökeskeiselle terveyskas-

vatusmallille. Kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia kannattaa tarkastella kokonai-

suutena. Yhteisöllinen ajattelu perustuu terveyden edistämisen ideaan, jonka pe-

ruslähtökohtana on näkemys, että terveys ei muodostu pelkästään yksilön käyttäy-

tymisen ja valintojen tuloksena, vaan se on yhteydessä yhteiskunnallisiin, sosiaali-

siin ja yhteisöllisiin tekijöihin. Koulun terveydenedistämisalueina ovat oppilashuol-

lon palvelut, terveystiedon opetus, terveellinen ja turvallinen kouluympäristö ja -

yhteisö, yhteistyö kodin ja muiden ympäröivien tahojen kanssa, opettajien ja muun 

henkilökunnan terveyden ja työkyvyn edistäminen sekä koulun muu toiminta, kuten 

välitunnit ja erilaiset tapahtumat. (Jakonen 2006, 164.) 

 

Ennalta ehkäisevällä työllä pyritään auttamaan yksilöä ennen kuin hän joutuu var-

sinaiseen hoitoon. Nuorille tehdään kouluterveydenhuollossa hänelle kuuluvat ikä-

kausitarkastukset, joiden avulla terveydenhoitaja luo kokonaisvaltaisen kuvan nuo-

ren hyvinvoinnista ja puuttuu tilanteeseen, jos näkee sen tarpeelliseksi. Kouluter-

veydenhoitaja on yksi koululaisen elämän avainhenkilöistä. Hänelle käydään usein 

kertomassa sellaisia asioita, joita ei haluta kerta vanhemmille tai opettajalle. Ter-

veydenhoitajan on tärkeä saada ja säilyttää luottamus nuoreen. (Punkanen 2006, 

15.) Oppilailla pitäisi olla myös kuraattorin palvelut käytettävissä, mutta joka koulul-

la tätä mahdollisuutta ei ole ja se on valitettavaa. Kuraattori on koulussa henkilö, 

jonka luokse nuori saattaa omaehtoisesti mennä tai jonne hänet opettajan tai muun 

henkilökunnan toimesta ohjataan. Kuraattorin rooli masennuksen huomaajana voi-

kin olla ensiarvoisen tärkeää nuoren elämässä. 
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Ennaltaehkäisevätyö voidaan jakaa perusterveydenhoidossa primaaripreventioon, 

sekundaaripreventioon ja tertiääripreventioon. Primaaripreventio on toimintaa, joka 

vähentää nuoren mielenterveyshäiriöiden määrää esimerkiksi äitiys- ja lastenneu-

volatoiminnalla. Sekundaaripreventio on hoitoa, joka lyhentää sairauden tai häiriön 

kestoa esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolatoiminnalla. Tertiääripreventio tarkoit-

taa kuntouttavia toimenpiteitä, jotka vähentävät häiriön aiheuttamaa pitkäaikaista 

toimintakyvyn alenemista esimerkiksi erilaisten terapioiden avulla. (Punkanen 

2006, 19.) 

 

Edellä mainittujen lisäksi ennaltaehkäisevä työ voidaan jakaa myös rakentavaan, 

suojaavaan ja parantavaan mielenterveystyöhön. Rakentava toiminta on muun 

muassa koulun toiminnan sisältöihin ja olosuhteisiin vaikuttamista. Se on myös ra-

kentavaa perhepolitiikkaa, jolla tarkoitetaan lähinnä yhteiskunnan tasolla olevia ra-

kenteita ja lainsäädäntöä. (Punkanen 2006, 19.) 

 

Suojaavalla toiminnalla pyritään vähentämään riskitekijöiden haitallista vaikutusta 

nuoren psyykkiseen kehitykseen. Perheen riskitekijöistä keskeisimpiä ovat van-

hempien psyykkiset ja pitkäaikaiset somaattiset sairaudet sekä kypsymättömyys 

vanhemmuuteen. Perheen heikko ekonominen tila altistaa myös psyykkisille saira-

uksille. Yhteiskunnan aiheuttamia riskitekijöitä ovat muun muassa yleinen epäoi-

keudenmukaisuus, epätasa-arvo, köyhyys ja yhteiskunnan rakenne muutoksista 

johtuva runsas muuttoliike. Toisaalta nuoressa tai hänen elinympäristössään voi 

olla tekijöitä, jotka tukevat nuoren tervettä kasvua vaikeissakin olosuhteissa, esi-

merkiksi suotuisa temperamentti, joka ei anna nuoren alistua vaan nuori puolustaa 

itseään avoimesti ja on ponteva. Nuori voi olla myös lahjakas, joko yleisesti tai jol-

lakin alueella, esimerkiksi musikaalisesti, mistä hän saa positiivista palautetta ja 

sitä kautta mielenterveyden rakennusaineita. Nuoren kyky käyttää aikaisempia sel-

viytymiskeinoja hyväkseen suojaa häntä. Tärkeä rooli on myös ympäristön tuella, 

joka käytännössä tarkoittaa sitä, että riskinuorella on joku turvallinen aikuinen, joka 

välittää nuoresta ja tukee häntä. (Punkanen 2006, 20.) 
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Parantava toiminta on häiriöihin kohdistuvaa interventiota, joka kohdistuu sairastu-

neen nuoren lisäksi hänen sisaruksiinsa ja koko perheeseen ja sisältää ensisijai-

sesti henkisen tuen ja sen ohella tarvittavan aineellisen tuen. Häiriöihin puututaan 

tehokkaasti eikä niitä vähätellä vaan tosiasiat myönnetään ja ne kohdataan kasvo-

tusten. Kaikki nämä tilanneanalyysit pyrkivät kartoittamaan yksilön hyvinvointia riit-

tävän laajasti ja näin ollen puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin mahdollisim-

man varhain ja riittävän napakasti. Mitä aikaisemmin ongelmiin päästään puuttu-

maan, sitä paremmin voidaan auttaa. (Punkanen 2006, 20.) 

 

Kodin ja koulun yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää puhuttaessa masentuneesta 

nuoresta. Vanhemmat ovat avainroolissa masennuksen huomaamisessa ja ma-

sennuksen paranemisen suhteen. Kodin ja koulun yhteistyö on suurinta vuosiluokil-

la 1-6, mutta ylemmillä luokilla yhteistyö nopeasti vähenee. Kodin ja koulun yhteis-

työllä voidaan yhdessä selvittää oppilaan terveyteen, opiskeluun, vahvuuksiin, op-

pimisvaikeuksiin, koulukiusaamiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä ky-

symyksiä. Kodin ja koulun yhteistyön tarkoituksena on myös sosiaalisen verkoston, 

luottamuksen ja yhteisöllisen tunteen synnyttäminen. Kodin ja koulun yhteistyöllä 

voidaan ennaltaehkäisevästi puuttua masennuksen syntyyn. Mitä enemmän nuo-

rista huolehditaan ja mitä enemmän heidän asioistaan ollaan kiinnostuneita, sitä 

aikaisemmin mahdolliset ongelmat huomataan. (Launonen, Pohjola & Holma 2004, 

91–98.) 

 

 

4.1 Kouluterveydenhuolto 
 

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon 

palvelu. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskei-

nen, kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveys-

kasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö koko kouluyhteisössä sekä 

myös vanhempien ja huoltajien kanssa. Toimiva kouluterveydenhuolto on yksi kei-

no ennaltaehkäisyyn, varhaisiin ongelmiin puuttumiseen ja terveyden edistämi-
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seen. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tavata kaikki oppilaat vähintään kerran 

lukuvuodessa. (Helsingin kaupunki 2007.) 

 

Kouluterveydenhuolto on osa kunnan lakisääteistä kansanterveystyötä. Uudiste-

tussa kansanterveyslaissa (928/2005) kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, 

väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja ta-

paturmien ehkäisy mukaan lukien sekä yksilön sairaanhoitoa. Laki korostaa, että 

on kiinnitettävä huomiota ja puututtava yhteisöllisiin ja rakenteellisiin tekijöihin, jot-

ka vaikuttavat terveyteen. Entistä selvemmin laki korostaa myös hallinnonalojen 

välistä ja moniammatillista yhteistyötä. Kansanterveystyöhön sisältyy yhtenä osana 

mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettu mielenterveystyö. Tätä kunnan tulee 

tehdä järjestämällä asukkailleen sellainen ehkäisevä mielenterveyspalvelu ja sel-

laiset mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuk-

sessa. Lisäksi kunnan tulee ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kun-

nassa sijaitsevien perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja oppilaitos-

ten terveydellisten olojen ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen yhteistyössä 

henkilökunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan terveyden seuraaminen ja edis-

täminen, yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa sekä tervey-

dentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. 

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden 

edistäminen. Kouluterveydenhoitaja pitää säännölliset vastaanotot koululla, tekee 

terveystarkastukset oppilaille, ohjaa oppilaita tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon 

koululääkärille sekä erikoislääkärille ja muihin terveydenhoidon toimipisteisiin. Ter-

veydenhoitaja antaa myös tarvittaessa ensiapua koulutapaturmissa loukkaantuneil-

le ja koulussa äkillisesti sairastuneille. Varsinainen sairaanhoito ei kuitenkaan sisäl-

ly kouluterveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja antaa myös rokotusohjelman mukai-

set rokotukset sekä osallistuu terveyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

yhteistyössä opettajien kanssa. Terveydenhoitaja ohjaa oppilaita yhdessä opettaji-

en ja opinto-ohjaajan kanssa oppilaan koulunkäyntiin ja ammatinvalintaan liittyvis-

sä kysymyksissä.  
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Nuorten hyvinvointi on kansallisten terveyspoliittisten linjausten ja ohjelmien tär-

keimpiä tavoitteita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Kouluyhteisöllä ja koulu-

terveydenhuollolla on tärkeä merkitys nuorten elämässä, koska koulu on paikka, 

jossa nuori viettää valtaosan ajastaan päivisin ja kouluterveydenhuollon henkilöstö 

tavoittaa kaikki koululaiset useamman kerran koulunkäynnin aikana. Nuorten hy-

vinvoinnin edistämisessä on tärkeää säilyttää hyvä ja toimiva yhteys vanhempiin ja 

tukea heitä kasvatustyössä, koska yläkouluikäinen nuori ei yleensä ole irrallinen 

omista vanhemmistaan ja oman kodin vaikutuksesta. Kouluterveydenhuollon laa-

tusuosituksen avulla taas tuetaan kuntien omaa laadunhallintatyötä. Tavoitteena 

on, että koululaiset saavat laadukkaita kouluterveydenhuollon palveluja tasa-

arvoisesti asuinpaikasta riippumatta. Laatusuositus tukee kouluterveydenhuollon ja 

kouluyhteisön kehittämistä kunnissa antamalla tavoitteet kehittämistyölle. Laa-

tusuosituksen tavoitteena on myös auttaa seuraamaan ja arvioimaan suosituksen 

toimeenpanoa. Kansanterveyslain (66/1972) mukaan kuntien tulee järjestää perus-

kouluille ja lukioille kouluterveydenhuoltoa. Kansanterveysasetuksessa (802/1992) 

täsmennetään kouluterveydenhuoltoon kuuluvia erikoistutkimuksia. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004.)  

 

 

4.2 Hyvä kouluterveydenhuoltokäytäntö nuorten mielenterveyden kannalta 

 

Hyvä kouluterveydenhoitokäytäntö kuvataan sosiaali- ja terveysministeriön ja 

Suomen kuntaliiton vuonna 2004 julkaisemissa kouluterveydenhuollon laatusuosi-

tuksissa. Kouluterveydenhuollon laatusuositukset painottavat koko kouluyhteisön 

hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä, moniammatillista yhteistyötä, varhaisen puut-

tumisen periaatetta sekä kotien kanssa tehtävää yhteistyötä. Laatusuosituksessa 

tarkastellaan kouluterveydenhuollon palveluja koululaisen ja perheen, kouluyhtei-

sön, kouluterveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä hallinnon ja päätöksenteon 

näkökulmista. Kouluterveydenhuollossa tulee kiinnittää erityisesti huomiota mielen-

terveysongelmien, kuten masentuneisuuden tai syömishäiriöiden varhaiseen ha-
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vaitsemiseen ja hoitoon ohjaukseen sekä ongelmiin, jotka voivat johtaa koulun kes-

keyttämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) 

Nuorten terveystarkastukset kolme kertaa peruskoulun aikana antavat erinomaisen 

tilaisuuden kohdata nuori osana lähiyhteisöjään. Säännöllisinä kouluterveydenhuol-

lon henkilöstön ja nuoren välisissä terveystapaamisissa on mahdollisuus vahvistaa 

lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja havaita merkkejä terveyttä vahingoittavasta 

käyttäytymisestä ja alkavasta syrjäytymisestä sekä tarjota apua ja tukea. Onnistu-

nut vuorovaikutus edellyttää kouluterveydenhoitajalta ja koululääkäriltä ihmissuh-

de- ja vuorovaikutustaitoja, herkkyyttä nuoren tilanteelle ja piiloviestien havaitse-

mista sekä avoimuutta ja kunnioitusta oppilasta kohtaan. Nuorten terveyttä ediste-

tään parhaiten kokonaisvaltaisilla yksilö- ja yhteisötason strategioilla ja tietyssä ke-

hyksessä, kuten koulussa. (Jakonen 2006, 161–162.) 

 

Taulukkoon 1 (LIITE: 2) on otettu Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksesta 

lähinnä nuorten mielenterveyttä koskevia kohtia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004.) 

 

 

4.3 Terveydenhoitajan rooli masentuneen nuoren elämässä 

 

Nuoren masennus on sellainen sairaus, jota kannattaa hoitaa jo kouluterveyden-

huollossa. On todettu, että useampia masennusjaksoja sairastaneiden nuorten 

psykososiaalinen selviytyminen toipumisen jälkeen on huonompaa kuin vain yhden 

masennusjakson sairastaneiden. Varhainen tunnistaminen ja hoito lyhentävät ma-

sennusjakson kestoa ja voivat ehkäistä uusia masennusjaksoja. Koska nuoruusiäl-

lä alkanut masennus paranemistaipumuksestaan huolimatta uusiutuu usein, on riit-

tävän seurannan järjestäminen asianmukaisen akuutin vaiheen ja jatkohoidon jäl-

keen tärkeää ja tässä vaiheessa kouluterveydenhoitajalla voi olla hyvinkin merkit-

tävä rooli. (Marttunen 1999.) 
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Kouluterveydenhuollon tärkeä tehtävä on osaltaan tunnistaa ja seuloa nuorten hoi-

toa vaativaa psyykkistä oireilua. Kun ongelmien selvittely aloitetaan koulussa, voi-

daan samalla kartoittaa psyykkisen oireilun vakavuutta ja mahdollista konsultaation 

tai hoidon tarvetta. Usein jo muutamat, esimerkiksi 3—8 kertaa, selvittelevät ta-

paamiset helpottavat tilannetta. Mikäli nuori on siihen valmis, olisi hyvä, mikäli per-

heeseen oltaisiin yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perheen 

kanssa kommunikointi nuoren luvalla voi auttaa sekä tiedon keruussa että hoidon 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Kouluterveydenhoitaja voi konsultoida nuorisopsykiatrista erikoissairaanhoitoa tar-

vittaessa. Helpoimmin konsultointi tapahtuu soittamalla oman alueen nuorisopsy-

kiatriselle poliklinikalle. Tarvittaessa perus- ja kouluterveydenhuollosta voidaan oh-

jata tai saattaa nuori poliklinikalle. Masentuneen nuoren intensiivisemmän hoidon 

toteutus sekä vaikeampien ja epäselvien tilanteiden tarkempi arviointi kuuluvat 

nuorisopsykiatrisen hoidon piiriin. Itsetuhoinen nuori tulee aina lähettää nuoriso-

psykiatriseen yksikköön arviota ja hoitoa varten eikä häntä koskaan saa jättää yk-

sin tilanteessa, jossa itsetuhoisuus on tullut ilmi. Mikäli nuori on ollut hoidossa eri-

koissairaanhoidossa, seurantaa voidaan jälleen suorittaa perusterveydenhuollon 

tai kouluterveydenhoitajan piirissä. Tärkeää on eri hoitotahojen joustava yhteistyö 

tutkimuksen ja hoidon eri vaiheissa. (Marttunen 1999.) 

 

Kouluterveydenhoitajalla tulisi ideaalissa oloissa olla riittävästi aikaa järjestää ta-

paamiskertoja masentuneen nuoren kanssa. Yhteys terveydenhoitajan, opettajien 

ja kodin välillä täytyy olla useasti toistuvaa. On tärkeää kannustaa nuorta ja tuoda 

esille positiivisia asioita. Kiireetön ilmapiiri on erityisen tärkeää. Nuoren vanhempi-

en kanssa on hyvä olla yhteyksissä ja tuoda myös heille esille sekä positiiviset että 

negatiiviset asiat nuoren suostumuksella tietysti. 
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4.4 Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä masentuneen nuoren hyväksi 

 

Oppilashuoltoryhmä on koulun kasvatus- ja opetustyöhön liittyvää ja sen edellytyk-

siä parantavaa toimintaa. Oppilashuollon tavoitteena ovat oppilaan fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys, koulunkäynnin, op-

pimisen ja oppimisvaikeuksien voittamisen edistäminen, koulutuksellisen ja yhteis-

kunnallisen tasa-arvon toteuttaminen sekä koulun viihtyvyys, turvallisuus ja koulus-

sa viihtyminen. Perusopetus- ja lukiolain (477/2003, 478/2003) mukaan oppi-

lashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään hyvää oppimista, hyvää fyy-

sistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia sekä lisätään niiden edellytyksiä. Oppi-

lashuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 

ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuolto edellyttää mo-

niammatillista yhteistyötä. Oppilashuollosta huolehtivat kouluissa rehtorit, opettajat, 

kouluterveydenhuollon työntekijät, kuraattorit, psykologit, sosiaalityöntekijät sekä 

nuoren oppimista, hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät työntekijät. (Jakonen 2006, 

159.) 

 

Oppilashuollolla varmistetaan kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet. Ta-

voitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö sekä edistää mie-

lenterveyttä suojaavia tekijöitä. Oppilashuollon tulisi olla ensisijaisesti ennalta eh-

käisevää, mutta sen olisi myös tunnistettava oppimisvaikeudet ja muut ongelmat 

varhain ja puututtava niihin. (Jakonen 2006, 159.) 

 

 

4.5 Terveystiedon opetus psyykkisen hyvinvoinnin tukena 

 

Terveystieto-oppiaine kirjattiin perusopetuslakiin vuonna 2001, jolloin siitä tuli pe-

rusopetuksen uusi oppiaine. Oppiaineen tehtävänä on kehittää oppilaiden tietoja ja 

sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä taitoja. Parhaim-

millaan terveystiedon opetus tukee kokonaisvaltaisesti oppilaiden terveyttä ja edis-
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tää koko kouluyhteisön terveyttä. Terveystieto on yleissivistävän luonteensa lisäksi 

merkittävä oppilaiden fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia tukeva oppiaine. So-

siaalisten taitojen piiriin voidaan lukea kuuluvaksi sosiaalisen pääoman kasvun 

edellytykset, kuten kyky vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. (Jakonen 

2006, 162–163.) 

 

Terveystiedon tuleminen oppiaineeksi ei poista tarvetta keskustella terveysasioista 

myös muiden oppiaineiden yhteydessä. Sen vuoksi yhteistyön tulee ulottua op-

piainerajojen yli ja kouluterveydenhuoltoon. Vaikka terveystiedon opetusvastuu on 

koululla, on terveydenhuollon asiantuntemusta terveyteen ja sairauksiin liittyvissä 

kysymyksissä tarpeen hyödyntää niin opetuksen suunnittelussa kuin opetuksessa-

kin. Sosiaalisia ja oppilaiden tunteiden ilmaisun taitoja tulee vahvistaa esimerkiksi 

lisäämällä yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä. Lisäksi on tärkeää yh-

distää kouluterveydenhuollon ja koulun asiantuntemusta suunnittelemalla yhdessä 

terveystiedon opetuksen sisältöjä. Terveystiedon etenevän opetussuunnitelman 

tulisi kulkea käsikkäin oppilaan kouluterveydenhuollon antaman neuvonnan kans-

sa. (Jakonen 2006, 163.) 

 

Terveystieto-oppiaineen sisällyttäminen perusopetukseen voidaan nähdä mahdolli-

suutena elämän- ja ihmisläheisen toimintakulttuurin edistämiselle yhteiskunnas-

samme. Lisäksi tarvitaan yhteisöllinen, terveyttä ja hyvinvointia tukeva kouluarki. 

(Hannukkala & Salonen 2005, 33–34.) 

 

Terveystiedon opetussuunnitelman perusteissa on sisältöjä, jotka linkittyvät use-

ampaan oppiaineeseen. Terveyskasvatuksen professori Lasse Kannaksen mukaan 

opetussuunnitelmallisen toiminnan ohella terveyden edistäminen onkin tärkeää 

nähdä koko kouluyhteisön palvelevana terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

lisääjänä. Terveystiedossa oppiaines on kosketuksissa sekä oppilaiden että opetta-

jien omiin elämänkokemuksiin, emotionaalisiin kipupisteisiin, arjen iloihin ja surui-

hin. (Kannas 2005.) Terveystiedon tunneilla on mahdollista monella tavalla herätel-

lä keskustelua, pohdiskelua ja tiedostamista sekä luoda toiminnallisuutta hyödyn-
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täen toteutuksia nuorten mielenterveysosaamisen tueksi. (Hannukkala & Salonen 

2005, 34.) Koulun terveyskasvatus on hyvä kanava tavoittaa kaikki nuoret ja huo-

lehtia riittävästä, ikään sovitetusta, suunnitelmallisesta, oikeita malleja ja asenteita 

tarjoavasta ja korkealaatuisesta terveyskasvatuksesta. (Hermanson, Cacciatore & 

Apter 2004, 93.) 

 

Suomen Mielenterveysseura on käynnistänyt vuonna 2006 nelivuotisen lasten ja 

nuorten arkiseen mielenterveysosaamiseen keskittyvän OK-hankkeen. Hankkees-

sa kehitetään toimintamalli ja opetusmateriaalikokonaisuudet 7.–9. luokille mielen 

hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelemiseksi. (Hannukkala 2007.) 

 

Terveystiedon oppiaineessa on mahdollista avata ja käsitellä ikätason mukaisesti 

monella tavalla mielen hyvinvointiin liittyviä asioita yläkouluikäisten kanssa. Tavoit-

teena on tukea lapsen omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä vahvistaa hänen tur-

vaverkostojaan. OK-hankkeen tarkoituksena on kääntää katsetta ongelmakeskei-

syydestä jaksamisen tukemiseen. Mielenterveys on opetettava ja opittavissa oleva 

kasvamisen alue. Se auttaa kohtaamaan ja käsittelemään elämässä vastaan tule-

via vaikeuksia sekä selviytymään niistä. Mielenterveys on elämäntaitoa, jota kerä-

tään ja käytetään koko elämämme ajan. (Hannukkala 2007.) 

 

Kouluverkostosta ovat mukana hankkeeseen valittujen koulujen rehtorit, terveys-

tiedon opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö, mutta kohderyhmänä on kouluyhteisö 

kokonaisuutena. Tärkeä osa hanketta onkin pitkäjänteinen yhteistyö vanhempien 

kanssa. Yhteistyötä kehitetään muun muassa vanhempainiltojen kautta ja rohkais-

taan vanhempia keskustelemaan kotona lapsen ja nuoren hyvinvoinnista. Tavoit-

teena on löytää ja aktivoida vahvuuksia, joilla perhe ja lähiympäristö voivat tukea 

lapsen turvallista kasvua ja kehitystä yläkouluvuosina. (Hannukkala 2007.) 

 

OK-hanke toteutetaan Vantaalla Hakunilan, Peltolan ja Ruusuvuoren kouluissa, 

mukana ovat kolmen lukuvuoden ajan oppilaat, jotka elokuussa 2006 aloittivat pi-

lottikoulujen seitsemännellä luokalla. Syksystä 2007 mukaan on tullut 12 uutta kou-
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lua Vantaalta ja yksi erityiskoulu Helsingistä. Muita yhteistyötahoja ovat opetushal-

litus, Vantaan sivistysvirasto, biologian ja maantieteen opettajien liitto, kotitalous-

opettajien liitto, liikunnan ja terveystiedon opettajien liitto sekä Suomen vanhem-

painliitto. Yhteistyötä tehdään myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa.  

(Hannukkala 2007.) 

 

 

4.6 Varhaisen huomaamisen tärkeys 

 

Mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria on yläkouluikäisissä valitettavan suuri 

määrä ja nuoret tarvitsevat apua muun muassa masennukseen, univaikeuksiin, 

ahdistuneisuuteen, passiivisuuteen, sosiaaliseen jännittyneisyyteen, paniikki- ja 

syömishäiriöihin. Toisista nuorista opettajat tai kouluterveydenhoitajat ovat olleet 

huolestuneita ja heillä voi olla käyntejä koulupsykologilla, perheneuvolassa tai nuo-

risopsykiatrian poliklinikalla. Osa nuorista on itse miettinyt avun hakemista. 

 

Kynnys avun hakemiselle on usein kuitenkin korkea ja jonot vastaanotoille pitkät. 

Laman heikentämät kuntien palvelut eivät aina riitä psyykkisistä ongelmista kärsi-

vän nuoren tukemiseen. Jotkut nuoret eivät suostu käyttämään mielenterveyspal-

veluja peläten leimautumista. Vaikeimmin ja vähiten apua on tarjolla nuorille, jotka 

eivät enää koe olevansa kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaita ja joita on joskus 

tarpeesta huolimatta vaikea saada psykiatrisen avun piiriin. 15–17-vuotiaat muo-

dostavat eräänlaisen väliinputoajaryhmän mielenterveyspalveluiden osalta. Monilla 

paikkakunnilla perheneuvojan jono on pitkä. Toisaalta nuoret ovat liian nuoria ai-

kuisten palveluihin ja ongelmana on esimerkiksi psykiatriseen hoitoon pääsemisen 

hitaus. Nuorella saattaa olla 2—3 vuoden kokemus lääkehoidosta mielenterveys-

ongelmiinsa ja hoitosuhde mielenterveystoimistoon, mutta niukkojen resurssien 

vuoksi hän saa ajan mielenterveystoimistoon vain 2—3 viikon välein. Monta kertaa 

kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaiksi tulevilla nuorilla on oppimisvaikeuksia ja 

erityisopetuksen tarvetta. (Linnakangas & Suikkanen 2007.) 
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Avohuollon asiakkaiksi tulee peruskouluikäisiä nuoria, joilla on selvästi nähtävissä 

syrjäytymisen riski jo varhaisessa vaiheessa. Jos perheellä ei ole motivaatiota nuo-

ren avo- ja psykiatriseen hoitoon, jää tällainen nuori helposti hoitoketjujen ulkopuo-

lelle. Nuoren on vaikea kiinnittyä mihinkään ja hänen ympäriltään puuttuu turvalli-

sen aikuisen malli. Kaveripiiri on monelle pakopaikka ja päihteiden (jopa huumei-

den) käytölle altistutaan helposti. Nuorten sosiaaliset ongelmat, mukaan lukien 

mielenterveysongelmat, näkyvät muun muassa kouluissa, diakoniatyössä ja va-

paa-aikatoiminnassa. Esimerkiksi kiusatuksi tuleminen voi aiheuttaa koulupelkoa ja 

heikentää mielenterveyttä. (Linnakangas & Suikkanen 2007.) 

 

Miksi aina, kun lapsen tai nuoren elämässä tapahtuu jotain 
kamalaa, joku taho kertoo että olivathan ongelmat jo vuosia 
sitten nähtävissä? Jos ne kerran nähdään ja tiedetään, miksi 
ei puututa ajoissa? (Lastensuojelunkeskusliitto 2007.) 
 

Yllä olevasta kysymyksestä käynnistyi Varpu eli Varhaisen puuttumisen —hanke. 

Hanketta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö, ja siihen osallistuvat keskeiset 

hallinnonalat ja lastensuojelun, päihde- ja mielenterveysalan järjestöt. Hankkeessa 

edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymis-

tä. Tarkoituksena on kehittää palvelujärjestelmän kykyä puuttua varhaisessa vai-

heessa lasten, nuorten ja perheiden pulmiin ja tukea heitä niissä selviytymisessä. 

Päämäärään tähdätään kouluttamalla ja levittämällä varhaisen puuttumisen ja tu-

kemisen hyviä käytäntöjä sekä kehittämällä lasten ja nuorten kanssa toimivien ta-

hojen ja henkilöiden yhteistyötä. (Lastensuojelunkeskusliitto 2007.) 

 

Varpu-hankkeessa puuttumisen ja tukemisen tarvetta jäsennetään niin sanotun 

huolen vyöhykkeistön avulla. Se on jaettu neljään osaan sen mukaan, minkälainen 

on työntekijän lapsesta kokema huoli: 1) huoleton tilanne, 2) pieni huoli, 3) ns. huo-

len harmaa vyöhyke ja 4) suuri huoli. Huolen harmaa vyöhyke on alue, jolla työnte-

kijä kokee, etteivät hänen omat auttamiskeinonsa riitä. Tarvitaan lisää tukea ja/tai 

kontrollia. Kontrollilla tarkoitetaan tilanteen hallinnan lisäämistä rajoittamalla jotain 

epätoivottavaa, esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttöä. Kontrollikin on tukeen 

pyrkimistä. On myös tärkeää tarjota tukea nopeasti kriisitilanteissa. Huolen vyö-
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hykkeistön avulla työntekijä arvioi omaa huoltaan ja tarvettaan puuttua siihen. Sub-

jektiivinen huoli on tärkeä työväline lapsen tai perheen avun tarpeen tunnistami-

sessa. Varpu-projekti päättyi vuoden 2005 lopussa. (Heinonen 2006, 148—151.) 

 

 

4.7 Miten puhua nuoren kanssa masennuksesta  

 

Normaalisti nuoruusikäiset luottavat huolissaan vanhempiin, opettajiin tai muuhun 

aikuiseen, kun taas psyykkisesti oireilevat nuoret kääntyvät useimmiten ongelmis-

saan ikätovereiden puoleen. Usein aikuiset lähipiirissä ovat tietämättömiä nuoren 

masennusoireista. Perheen ja koulun piiristä raportoidaan useimmiten ulospäin nä-

kyviä, lähinnä käyttäytymisen ongelmia, joiden yhdistäminen depressioon voi olla 

vaikeaa. Vanhemmat tai opettajat voivat olla huolissaan aivan eri asiasta kuin nuori 

itse. (Marttunen 1999.) 

 

Nuori ei aina tuo masentunutta mielialaa esiin, ellei sitä häneltä kysytä. On mahdol-

lista, että nuori ei itse tunnista masennustaan tai käytä masennus-sanaa vointinsa 

kuvaamiseen. Avuntarpeen tunnistaminen on usein masentuneelle vaikeaa ja hoi-

toon hakeudutaankin usein vasta depression pitkityttyä useiden kuukausien mittai-

seksi. (Marttunen 1999.) Nuoren kanssa tulisi voida keskustella asioista suoraan ja 

aitoa mielenkiintoa osoittaen. Hoitava henkilön tulisi olla ystävällinen ja kuunteleva. 

Aikuisen roolin säilyttäminen sekä syyttämisen välttäminen on tärkeää. Jos tapaa-

miseen on järjestetty aikaa, on mahdollista luoda kiireetön ja turvallinen ilmapiiri, 

joka rohkaisee nuorta puhumaan. Hoitavan henkilön tulisi muistaa, että hän on hoi-

tamassa nimenomaan nuoren asiaa ja tavata nuorta myös kahdenkesken, vaikka 

esimerkiksi vanhemmilta ja opettajilta saatua tietoa onkin tärkeä kerätä erityisesti 

varsinaisen hoidon suunnitteluvaiheessa. Kontaktin luottamuksellinen luonne on 

kaiken perusta. 

 

Masennuksesta ja siihen liittyvistä oireista voi kysyä monella tavalla. (LIITE: 3) Tär-

keää on löytää nuoren tapa kuvata masennusoireitaan.  Masentuneelta nuorelta on 
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aina kysyttävä itsemurha-ajatuksista. Vastoin yleistä virheellistä käsitystä kuole-

maan tai itsemurhaan liittyvien asioiden puheeksi ottaminen ei lisää riskiä ajatella 

tai toteuttaa itsemurhaa.(Hätönen 2008.) Päinvastoin, nuorelle itselleenkin ahdista-

van asian puheeksi tuleminen voi jo sinänsä osittain helpottaa umpikujan ja toivot-

tomuuden tunteita. Yleensä kannattaa lähteä liikkeelle epäspesifisteistä ja vaike-

usasteeltaan lievimmistä kuolemanajatuksista ja edetä tarvittaessa tarkentaen aja-

tuksiin itsensä vahingoittamisesta ja edelleen itsensä tappamisesta. (Marttunen 

1999.) 

 

 

4.8 Masennuskyselyt apuna keskusteluun 

 

Masennusseulat ja erityyppiset kyselykaavakkeet ovat myös keinoja ottaa puheek-

si nuoren masentuneisuus. Kouluterveydenhoitajalla on normaali olosuhteissa 

mahdollisuus tavata oppilaita vain muutamia kertoja vuodessa. Terveystarkastuk-

sissa kouluterveydenhoitaja voi teettää esimerkiksi kyselyn ilman, että oppilas olisi 

mitenkään tuonut masennustaan esille tai terveydenhoitaja olisi sitä muuten huo-

mannut. Kyselyn tuloksia lukemalla pääsee hyvin juttelemaan aiheesta nuoren 

kanssa. 

 

Depressioseula DEPS (LIITE: 4) on alun perin kehitetty yleislääkärien käyttöön hel-

pottamaan masennuksen toteamista. Sitä voi käyttää muutkin kuin lääkärit sen 

helppolukuisuuden vuoksi. Masennus diagnoosia ei kuitenkaan voi tehdä muut 

kuin lääkärit. 

Tutkimuksen mukaan depressioseulassa vähintään 12 pistettä saaneista lähes 

puolella (47,3 %) todettiin masennus. Yleisesti ottaen masennuksen todennäköi-

syys kasvoi pistemäärän kasvaessa. Testiä tulkittaessa tulee huomioida, että tulos 

on aina yksilön kohdalla vain suuntaa antava ja pistemäärä voi vaihdella merkittä-

västi eri päivien välillä. Mikään depressioseulassa saatu pistemäärä ei välttämättä 

merkitse yksilön kohdalla, että hän kärsisi masennuksesta. Diagnoosin tekemiseen 

tarvitaan aina lääkärin tutkimus. Diagnoosia ei voi tehdä pelkästään depres-
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sioseulan antaman tuloksen perusteella. (Salokangas, Stengård & Poutanen 

1994.) 

 

Mielialaoireita käsittelevä kyselylomake mielialakysely BDI 13 (LIITE: 5) on tarkoi-

tettu työvälineeksi nuoren masennusoireiden seulontaan esimerkiksi vastaanottoti-

lanteen yhteydessä. Testin pisteet ovat viitteellisiä, eikä niiden perusteella voi teh-

dä masennustilan diagnoosia, mutta niitä voi käyttää apuna seulonnassa ja alusta-

vassa arvioinnissa. Lomaketta voi hyödyntää myös seurannassa ja sen avulla ha-

vainnollistaa nuorelle esimerkiksi oireiden lievittymistä tai uusiutumista. Joidenkin 

nuorten kanssa voi olla helpompaa aloittaa keskustelua lomakkeen pohjalta käy-

mällä kysymysten avulla läpi mielialaan liittyviä asioita. (Lukkari, Kaltiala-Heino, 

Rimpelä, Rantanen 1998.) 

 

Hyvänä esimerkkinä BDI 13 kyselyn käytöstä voidaan pitää Vantaa kaupungin pää-

töstä ottaa kysely käyttöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä vuonna 2008. 

Kaupunki järjestää yläkouluihin masennusseulonnan, joka on tarkoitettu kaikille 

Vantaalla kouluaan käyville kahdeksannen luokan oppilaille (n=2500). Koulun ter-

veydenhoitajan vastaanotolla tehtävä kysely järjestetään kevään ja syksyn aikana. 

Kyselystä on tarkoitus tehdä pysyvä osa koulujen arkea. Jos oppilaan pistemäärä 

BDI seulonnassa ylittää riskirajan, hänelle tarjotaan niin sanottua stressinhallinta-

kurssia. Kahdeksan viikkoa kestävän kurssin tavoitteena on muun muassa se, että 

nuori oppii itse tunnistamaan negatiiviset ajatuksensa ja tunteensa. Samantapaisia 

kursseja on järjestetty ainakin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, joissa niistä on saatu 

hyviä kokemuksia, kun niiden avulla on yritetty estää masennuksen puhkeamista. 

(Mainio 2007.) 

 

 

4.9 Muita tapoja keskustelun tueksi 

 
Keskustelun apuna ja eteenpäin viejänä voidaan käyttää muitakin keinoja kuin vain 

kysymyksiä ja kyselyitä. Muun muassa Depressiokoulu on Suomen mielenterveys-



           43 

seuran kustantama hyödyllinen työkirja masennuksen ehkäisy- ja hoitotaitojen op-

pimiseen. Kirja on käytössä ympäri maan ja siihen on liitettävissä Depressiokoulu –

kursseja joita vetävät psykoterapeutti Tarja Koffert ja psykiatri Katriina Kuusi. Dep-

ressiokoulu auttaa opiskelijaa rakentamaan oman työkalupakkinsa masennuksen 

ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Järjestelmällisen itseopiskelun tavoitteena on li-

sätä opiskelijan tietoisuutta omista mielialoistaan ja antaa taitoja vaikuttaa niihin. 

 

Kurssin avulla pyritään vähentämään vakavien masennusten puhkeamista, lyhen-

tämään masennusjakson kestoa ja lievittämään masennuksen voimakkuutta. Dep-

ressiokoulussa opiskellaan työkirjan tehtävien avulla, miten ajatukset, toiminnot, 

ongelmanratkaisutaidot tai sosiaalisten suhteet vaikuttavat mielen hyvinvointiin. 

Kirja soveltuu depressio- ja uupumusryhmien ohjaajille ja ohjaajien kouluttajille se-

kä itseopiskeluaineistoksi. Työkirjaa käytetään myös depression ryhmämuotoises-

sa ehkäisyssä ja hoidossa ryhmäprosessin tukena. Depressiokoulun pohjana on 

Kalifornian yliopiston "Control Your Depression" -kurssi. Koffert ja Kuusi ovat muo-

kannet ja laajentaneet kurssin Suomen oloihin soveltuvaksi. (Suomen mielenterve-

ysseura 2007). 

 

Koulut ovat kehitelleet myös omia keinoja ja tapoja ottaa asioita puheeksi ja luoda 

keskustelua. Näitä keinoja ovat muun muassa OK-hankeen kouluissa esimerkiksi 

Huolet puheeksi —osio, erilaiset tyttö- ja poikaryhmät, teemaillat, kuvakortti- ja ta-

rinatyöskentelytavat. Lisäksi joissakin kouluissa kiertää luokissa kuraattori ja terve-

ystiedonopettaja sekä mahdollisuuksien mukaan myös terveydenhoitaja kysele-

mässä ja huomioimassa oppilaiden aktiivisuutta tunneilla, poissaoloja ja yleistä il-

mapiiriä sekä kaikkea, joka voisi auttaa huomaamaan varhain asioita joilla pyritään 

ehkäisemään masennusta. Osalla kouluista on myös käytössä saattaen-vaihtaen-

taktiikka, joka tarkoittaa, että kun opettaja tai joku muu koulunhenkilöstöstä näkee 

nuoren tai huomaa nuoressa jotakin sellaista, johon tarvitaan puuttumista, hän 

saattaa nuoren esimerkiksi terveydenhoitajan vastaanotolle, eikä nuorta pyydetä 

yksin menemään.  
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5 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 

opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä 

käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai jär-

keistämistä. Se voi olla esimerkiksi ohje, opastus kuten esimerkiksi tämän työn tuo-

toksena syntynyt opas. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää, että siinä yh-

distyvät käytännön toteutus ja sen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9—10.) 

 

Terveysalan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuttuaan toimii alansa 

asiantuntijatehtävissä ja taitaa siihen liittyvät kehittämisen ja tutkimuksen perus-

teet. Opinnäytetyön tärkeänä lähtökohtana on työelämälähtöisyys. Lisäksi sen tulisi 

olla käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla 

alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10.)  

 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: oppaasta joka on työn toiminnallinen 

osuus (produkti), ja kirjallisesta osuudesta joka sisältää opinnäytetyöprosessin se-

lostuksen ja arvioinnin.  Kirjallinen raportti on noin 95-sivuinen liitteineen ja siinä on 

esitetty työn tavoitteet ja toteutustapa sekä oppaan työskentelyprosessin periaat-

teet ja perustelut tehdyille valinnoille. Kirjalliseen raporttiin on kirjattu myös arvio 

työskentelystä ja oppimisesta. Raportti sisältää myös tavoitteiden saavuttamisen 

pohdintaa. 

 

 

5.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opas uusille kouluterveydenhoitajille. 

Oppaan tavoitteena on helpottaa kouluterveydenhoitajien työtä esittelemällä keino-

ja ottaa masennus puheeksi, tunnistaa nuoren masennus ja tietää masennuksen 

syitä. Työn tekijällä oli henkilökohtaisina tavoitteina aikataulussa valmistuminen, 

hyvän arvosanan saaminen ja ammatillinen kasvu. 
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5.2 Oppaan tuottamisprosessin kuvaus 
 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö muodostuu sekä produktista, että kirjallisesta raportis-

ta. Tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja samalla kehittää työvälineitä käytännön 

toimintaan. Työ johtaa rajattuun tai kertaluontoiseen tuotokseen, esimerkiksi jo-

honkin tilaisuuteen tai tuotteeseen. Kirjallisen raportin tarkoituksena on selvittää 

tavoitteet, määritellä keskeiset käsitteet ja toimintaympäristö sekä kuvata ja arvioi-

da työskentelyprosessia. (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2005, 

37–38.) 

 

Tämän opinnäytetyön tulos on opas. (LIITE: 6) Oppaan tekemisessä huolellinen 

suunnittelu helpottaa prosessin hallintaa. Suunnitteluvaiheessa on päätettävä, ku-

ka kirjoittaa tekstiluonnoksen, kuka tarkistaa sen. (Parkkunen, Vertio & Koskinen-

Ollonqvist 2001, 9.) Alusta asti tällä työllä on ollut työelämätaho mukana. Sovim-

me, että mielenterveystyön ammattilainen Marjo Hannukkala lukee ja tarkistaa kir-

jallisen työn ja oppaan sisällön. Luonnos oppaasta on testattu kohderyhmällä pa-

lautekyselyn muodossa. Oppaan tuottaminen ei ole maksanut muuta kuin paperin 

tulostuskulut, joista tekijänä olen ollut vastuussa. Kuvittajan palvelut ovat tulleet 

osana projektina Vantaan ammattiopisto VARIAN opiskelijalta.  Suunnittelijan, 

kääntäjän, latojan tai painajan palveluita ei ole tarvittu. Tapaamiset Suomen mie-

lenterveysseuran kanssa sovittiin tasaisina väliaikoina koko projektin ajaksi. (Park-

kunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 9.) 

 

Terveyden edistämisen keskuksen asettamat laatukriteerit terveysaineistolle ovat 

muotoutuneet tutkimuksen sekä käytännön kokemuksen kautta. Laatukriteerit on 

jaoteltu terveysaineiston sisältöön, kieli- tai ulkoasuun tai terveysaineistoon koko-

naisuudessaan. Hyvälle aineistolle yhden kriteerin täyttyminen ei ole vielä riittävä 

edellytys, vaan siihen vaaditaan kaikkien kriteerien täyttymistä. Sisältöön liittyviä 

kriteereitä ovat konkreettinen terveystavoite, oikea ja virheetön tieto sekä tiedon 

sopiva määrä. Kieliasun laatukriteerinä on helppolukuisuus. Ulkoasun sisältö täytyy 
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olla selkeästi esillä, helposti hahmoteltavissa sekä kuvituksen tulee tukea tekstiä. 

Kokonaisuudessaan terveysaineistossa kohderyhmän tulee olla selkeästi määritel-

ty ja heidän kulttuurinsa otettu huomioon. Kokonaisuuden tulee olla huomiota he-

rättävä ja hyvän tunnelman luova. (Parkkunen ym., 2001, 9—10.)  

 

Suunnitteluvaiheessa kysyin Suomen Mielenterveysseuran kriteereitä oppaalle. 

Sain heiltä useita jo olemassa olevia oppaita käyttööni. Luin oppaita, ja keräsin 

niistä taustamateriaalia omaan työhöni. Olen pyrkinyt siihen, että opas sisältää so-

pivan määrän helppolukuista, oikeaa ja virheetöntä tietoa, jolla olisi selkeä terveys-

tavoite. Nämä ovat myös kriteereitä hyvälle terveysmateriaalille. (Parkkunen ym., 

2001, 9—10.) 

 

Oppaan kuvituksessa on lähdetty ajatuksesta, että oppaan sisältö koskee nuorten 

maailmaa. Ulkoasun kuvitus tukee mielestäni asiasisältöä. Kuvituksesta saamas-

sani palautteessa ulkoasua on kehuttu houkuttelevaksi, selkeäksi ja johdonmukai-

seksi. Kuvat kuvaavat nuoren tunnetiloja ja tilannetta jossa nuori jää kaveriporukan 

ulkopuolelle. Yksi kuva on laitettu herättelemään terveydenhoitajia, ettei vastaan-

otolla keskityttäisi vain toimenpiteisiin, vaan keskusteltaisiin nuoren kanssa aidosti. 

Kuvitus on tarkoituksella tyyliltään sarjakuvamainen, sillä kuvitusmateriaalilla on 

pyritty luomaan tunnelma nuorten tavasta nähdä masennus. Kuvien tarkoituksena 

on näyttää kuinka nuori kuvaa masennuksen. Oppaan värimaailma on värikäs, 

mutta ei räikeä, ettei se veisi huomiota itse asiasisällöltä. 

 

Oppaan typografiaksi on valittu selkeä ja hyvin hahmotettava fontti, sillä tekstin ko-

ko ja tyyppi vaikuttavat luettavuuteen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 52.) Oppaan si-

sältö on selkeästi esillä ja helposti hahmoteltavissa ja mielestäni opas erottuu jo 

olemassa olevista oppaista edukseen. Kokonaisuus on opas jolla on selkeä kohde-

ryhmä, se herättää huomiota ja luo hyvän tunnelman. (Parkkunen, Vertio & Koski-

nen-Ollonqvist 2001, 10.) 
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5.3 Työskentelyprosessin kuvaus 

 

Prosessi sai alkunsa syksyllä 2006. Sain idean tehdä pienen, tiivistetyn oppaan 

uusille kouluterveydenhoitajille siksi, että olisin itse kohta juuri valmistunut tervey-

denhoitaja ja kaipasin ennen kaikkea itselleni ja muille valmistuville opastusta koh-

data masentunut nuori. Tunsin, ettei minulla olisi valmiuksia kohdata tällaista nuor-

ta, ellen tarpeeksi olisi perehtynyt asiaan. Yhtenä lähtökohtana työlle oli myös se, 

että mielenterveysasiat jäävät hyvin vähäiselle opetukselle koulussamme mikäli ei 

valitse vapaaehtoisena valintana mielenterveys opintokokonaisuutta. Minusta tun-

tui myös siltä, että kynnys ottaa puheeksi asioita voi olla korkeampi uudel-

la/vastavalmistuneella terveydenhoitajalla kuin jo kokeneella terveydenhoitajalla. 

Puheeksi ottamisen helpottuminen ja masennuksen ennalta ehkäiseminen ovat 

tärkeitä tavoitteita oppaassani myös siksi, että masentuneille nuorille on harvoin 

tällä hetkellä tarjottavissa jatkohoitopaikkoja. Nämä tavoitteet ovat mielestäni myös 

tärkeitä elementtejä terveydenhoitaja työssä. Masennuksen ennaltaehkäisy on 

kansanterveydellisestikin arvokasta työtä. Masennus nuorten keskuudessa on li-

sääntynyt ja se on todettu useassa tutkimuksessa jota olen lähteenä tässä työssä 

käyttänyt. Suunnitteluvaiheessa loin aikataulun (LIITE: 7) tarkoituksen mukaisesti 

aika väljäksi, sillä halusin rauhassa kirjoittaa teoriapohjaa ja etsiä lähdemateriaalia 

oppaaseen. 

 

Työskentelyprosessi alkoi hankesuunnitelman laatimisella. Hankesuunnitelman 

(LIITE: 8) alkuperäinen sisältö on matkan varrella hieman muuttunut. Hankesuunni-

telmassa puhun vielä kansion tuottamisesta, vaikka lopputuloksena on siis opas. 

Lisäksi arviointi/palaute osuus on hieman muuttunut alkuperäisestä suunnitelmas-

ta. Hankesuunnitelman jälkeen tein sopimuksen opinnäyteyhteistyöstä Suomen 

Mielenterveysseuran kanssa. (LIITE: 9) 

 

Olin suunnitellut työn teon siten, että aloitin kirjallisen työn teorian kirjoittamisella. 

Teoria osuuden jälkeen keskityin oppaan tekoon. Aihepiirin rajaamisessa auttoi 

suuresti käynnit Suomen Mielenterveysseurassa ja siellä keskustelu Marjo Han-
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nukkalan kanssa. Aihepiiriksi valitsin masennuksen, sillä kaikista mielenterveyshäi-

riöistä kertova opas olisi ollut liian työläs yhdelle tekijälle.  

 

Alkuvuodesta 2007 olin mukana kuuntelemassa Suomen mielenterveysseuran jär-

jestämää koulutustilaisuutta opettajille Peltolan yläkoululla. Keväällä 2007 pääsin 

harjoittelemaan Peltolan yläkouluun kouluterveydenhuoltoon. Tämä harjoittelujakso 

antoi lisä puhtia kirjoittaa työtä. Sain loistavaa ohjausta kouluterveydenhoitaja Sari 

Pietariselta. Lisäksi sain käydä läpi hänellä olevaa materiaalia koskien nuorten 

masennusta. Olin mukana vanhempainillassa, jossa Suomen mielenterveysseuran 

edustaja oli puhumassa nuorten masennuksesta. Kaikista koulutus- ja puhetilai-

suuksista sain valtavasti tietoa nuorten masennuksen sen hetkisestä tilanteesta. 

Tilaisuudet olivat mielestäni hyvin tärkeitä, sillä sain tunteen siitä, että olen työni 

kanssa ajan hermoilla ja työlläni tulee olemaan merkitystä valmistuville kouluter-

veydenhoitajille. 

 

Lopullisena tuotoksena valmistui tammikuussa 2008 internetissä Suomen mielen-

terveysseuran OK-hankkeen opinnäytetyösivustolla julkaistava pdf-muodossa ole-

van opas. 

 

 

5.4 Oppaan sisällön perustelut 

 
Olen valinnut oppaan sisällön painopisteeksi puheeksi ottamisen: Miten kysyä ma-

sennuksesta, masennuksen tunnistamisen, masennuksen syyt ja masennuksen 

hoidon sekä internetosoitteita eri paikkoihin josta apua saa lisää. Lisäksi oppaa-

seen on koottu muistamisen tueksi lyhyesti, kuinka terveydenhoitajan tulisi koulus-

sa toimia masentuneen nuoren hyväksi. Olen katsonut tärkeäksi koota oppaaseen 

myös tällä hetkellä käytössä olevat seulontakyselyt, sillä ne ovat kouluterveyden-

hoitajan työvälineitä. Ajatus siitä, että painopiste oppaassa on puheeksi ottamises-

sa, lähti siitä, että koin sen vaikeaksi ilman konkreettisia esimerkkejä. Olen myös 

törmännyt siihen, että vaikeat asiat halutaan joskus sivuuttaa eikä ottaa käsittelyyn 
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ollenkaan. Tästä syystä halusin etsiä konkreettisia keinoja puheeksi ottamisen vä-

lineiksi. Halusin myös saada itselleni varmuuden, että tunnen nuoren masennuk-

seen liittyviä oireita, syitä ja osaan kertoa jotain hoidosta. 

 

Oppaan sisältö on pitkälti valikoitunut niiden keskusteluiden perusteella, joita olen 

Marjo Hannukkalan kanssa käynyt. Oppaan sisältöä ja kirjoitus asua on myös kor-

jattu ohjaavien opettajien kommentoinnin pohjalta. Oppaan sisältöön on vaikuttanut 

paljolti jo olemassa olevien oppaiden sisältö, joita olen tämän prosessin aikana lu-

kenut kymmeniä erilaisia. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti kouluterveydenhoitajille, 

mutta sitä voi hyvin käyttää myös kaikki koulumaailmassa nuorten kanssa työsken-

televät. Sisällön miettiminen on tuntunut välillä tuskaiseltakin, sillä olen kokenut 

suurimman osan nykyisestä tiedosta niin tärkeäksi, että siitä tärkeimpien asioiden 

poimiminen on ollut hankalaa. Lisäksi oppaan sisältöön on vaikuttanut terveyden-

hoitajaopiskelijoilta saama palaute.  

 

Marjo Hannukkalan kanssa käymäni keskustelut ovat muokanneet kirjallisen työn 

ja oppaan sisältöä. Hänen luettuaan oppaasta ollutta ensimmäistä versiota, oli hän 

sitä mieltä, että oppaan sisällön paikkaa tulee järjestellä, jotta esittelemäni seulat 

eivät veisi huomiota oppaan painopisteeltä. Tuossa vaiheessa opas alkoi kyse-

lyseulojen esittelyllä. Hänen kommenttien perusteella olen myös muun muassa li-

sännyt oppaaseen avainhenkilöt ja asiat –osion. Myös muistilista oppaan lopussa 

on koottu osittain Hannukkalan ehdotusten perusteella. Hänen ehdotuksesta kirjal-

lisessa työssä on esitelty muun muassa seksuaalisuuden vaikutus mielentervey-

teen, tunneälyn kehitys ja terveystieto-oppiaineen mahdollisuudet koulun koko-

naisvaltaisen terveyskasvatuksen perustana. Marjo Hannukkala on myös auttanut 

keräämään monipuolista lähdemateriaalia kirjalliseen työhön. Marjo Hannukkalan 

kanssa käydyt palautekeskustelut ovat olleet arvokkaita työn edistymisen kannalta. 

Huomasin kuinka tärkeää korkea motivaatio työn tekemiseen on ja se, että proses-

sin aikana sai kriittistä ja hyvin annettua palautetta edisti valtavasti työtä.  
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Lopullista oppaan sisältöä on myös muokattu palautteiden pohjalta. Esimerkiksi 

kieliasua on korjattu palautteen avulla. Masennuksen syitä on kirjattu palautteen 

jälkeen lisää ja tyttöjen ja poikien muutamia erilaisia tapoja reagoida on lisätty 

vinkkien pohjalta. Masennuksen hoitoon on lisätty palautteiden pohjalta esimerkiksi 

maininta hoitoketjusta ja siitä kuinka erikoissairaanhoidonpiiriin ohjataan masentu-

nut nuori.  

 

Lähdekriittinen olen mielestäni ollut koko projektin ajan. Ulkomaalaisten artikkelei-

den kirjoittajat ovat olleet mukana useissa alan tutkimustiimeissä mukana. Ulko-

maalaisen tutkimuksen tekijät taas ovat kansainvälisesti tunnettuja nuorten psyyk-

kisten oireiden, hoidon ja esiintyvyyden tutkijoita. Kotimaiset lähteet, yhtä lukion 

oppikirjaa lukuun ottamatta ovat kaikki Suomessa tunnettujen alan tutkijoiden tai 

ammattilaisten kirjoittamia. Internetlähteiden käytössä pyrin tiettyyn varovaisuu-

teen. En käyttänyt esimerkiksi lähteitä, joista ei löytynyt tekijöitä, ellei lähde ollut 

kansallisesti tunnettu kuten esimerkiksi Stakes. Ulkomaiset artikkelit on löytynyt 

tieteellisistä artikkeliviitekannoista, jonne pääsy vaati jo tietyn tieteellisentason ja 

artikkeleiden tarkistuksen. Kotimaiset tutkimuslähteet väitöskirja ja pro gradu ovat 

tarkistettuja ja julkisia ja siten hyvää lähdemateriaalia. Lähteet ovat iältään melko 

tuoreita. Lähteiden valinnassa on käytetty harkintaa ja pyritty kriittisyyteen. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2001, 99.) 

 

 

5.5 Oppaasta saatu palaute 

 

Palautetta on hyödyllistä saada luonnosteluvaiheessa. Palautteen saaminen luon-

nosvaiheessa auttaa parantamaan lopullista tekstiä ja kehittää tekijän taitoja. 

Luonnoksesta annettavan palautteen tulisi olla sellaista, että se keskittyy työn vah-

vuuksiin ja herättää tekijän pohtimaan asioita. (Viskari 2001, 79.) 

 

Tekstiversio oppaasta oli arvioitavana terveydenhoitajaopiskelijoilla (n=27). Jaoin 

oppaan luokalle opettajan avustuksella ja kävin henkilökohtaisesti keräämässä pa-
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lautteen oppaasta. Palautekysely (LIITE: 10) koostui neljästä erilaisesta kysymyk-

sestä, joista kaksi ensimmäistä keskittyi oppaan sisällön muokkaamiseen ja kaksi 

viimeistä yleiseen mielikuvaan oppaasta.  

 

5,4 % vastaajista piti turhana oppaan alussa olevaa avainhenkilöt ja asiat osiota, 

koska he kokivat, ettei siitä ollut hyötyä. Oppaan kieli oli liian helppolukuista 2 % 

mielestä, mutta toisaalta 10 % taas mainitsi helppolukuisuuden positiivisena asia-

na. Olen ajatellut kielen helppolukuisuuden siten, että opasta voivat lukea myös 

muut kuin terveydenhoitajat, enkä halua liian vaikean kielen taas rajaavan lukija-

kuntaa. Yksi palautteen antaja oli sitä mieltä, että koko opas on täysin turha ja oli 

sitä mieltä, että kaikki tietävät kaikki oppaassa olleet asiat varmasti. Kaiken kaikki-

aan 18 opiskelijaa totesi, ettei oppaassa ollut mitään turhaa. 

 

En kokisi hyötyväni ko. oppaasta 
 
Koen, että siinä on paljon hyödyllistä ja tarvittavaa tietoa. Varsinkin vasta 
aloittavalle. 

 

Saamani palaute oli suurimmalta osin hyvin rakentavaa ja ilokseni voin todeta, että 

opas on koettu myös hyödylliseksi. 23 opiskelijaa koki hyötyvänsä oppaasta. Vas-

tauksissa tuli ilmi muun muassa, että opas koetaan hyödylliseksi nimenomaan kou-

luterveydentyön alkuvaiheessa.  

 

Erityisen hyvää oppaassa oli masennuksen tunnistamis ja puheeksi ottami-
sen osa-alueet. Monipuolisia ja käytännönläheisiä kysymysesimerkkeineen. 
Myös mielialakysely on hyvä lisä 
 
Hyödyllistä tietoa tuli lisää. Opas on TODELLA tarpeellinen ja kompakti, jo-
ten se on helppo lukea+nopea lukea. Voin käyttää sitä hyväkseni tulevassa 
kouluterv.huollon harjoittelussa. 

 

Palautteesta tuli ilmi, että konkreettiset kysymykset keskustelun avauksena oli hy-

vä osio oppaassa. 

 
Erityisen hyvää nuorelle kohdistetut kysymykset 
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Vinkit masennuksen puheeksi ottoon ja nuoren kanssa keskusteluun oli hy-
viä, auttavat käytännön työssä. 
 
Oppaassa olevat masentuneen nuoren kohtaamiseen ja puheeksi ottoon 
tarkoitetut konkreettiset kysymykset olivat erinomaisia ja toimivat todennä-
köisesti työskentelyn apuna. (Heikkinen & Eriksson 2008.) 

 
Vastauksissa mainittiin myös, että oppaasta sai muitakin hyviä vinkkejä keskuste-

lun avukseen ja BDI 13 -kyselyn ja DEPS seulan löytyminen oppaasta oli hyödyllis-

tä ja sai kiitosta. Muutamat eivät olleet esimerkiksi nähneet BDI 13 -kyselyä lain-

kaan.  

BDI mielialakysely mielenkiintoinen tuttavuus, sitä voisin kuvitella käyttäväni 

työssä. 

Oppaan rajaus tuntuu olleen ja on hyvä että oppaasta ei ole tehty liian laajaa. Toi-

saalta yksi olisi voinut supistaa opasta vieläkin enemmän ja mainitsi ettei hoito-

osiota olisi tarvinnut mainita lainkaan.  

 

Hyvä ettei ole liian laaja, muuten tieto ”hukkuis” vihkoon. Eli sopivasti rajattu. 
 
Mielestäni tiivis, sopivan pituinen. Antaa paljon tietoa, mutta ei ole niin pitkä 
ettei jaksaisi alkaa lukemaan. 

 

Mielestäni hoito on kuitenkin hyvä mainita oppaassa, jotta osaa hoidosta jotain 

edes kertoa vaikka itse hoito onkin lääkäreiden toimenkuvaa. Yksi vastaajista piti 

erityisen hyvänä saattaen-vaihtaen tekniikan mainitsemisen ja kaksi taas www-

sivujen löytymistä viimeiseltä sivulta. Viisi totesi, että opas auttaa työskentelemään 

masentuneiden nuorten kanssa ja on hyödyllinen väline työelämään. 

 

Koen hyötyväni oppaasta, hyvä tietopaketti uudelle vasta valmistuneelle ter-
kalle. 
 
Oppaasta on hyötyä masennuksen tunnistamisessa sekä puheeksi ottami-
sessa. 
 
Opas auttaa työskentelemään nuorten masentuneiden kanssa. Hyödyllinen 
väline työelämään. 
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Se, että oppaan on arvioinut terveydenhoitajaopiskelijat antaa minulle uskoa, että 

alkuperäinen ajatukseni siitä, että opas olisi tarpeellinen myös muillekin kuin itsel-

leni on saanut vahvistuksen. Eettinen kysymys on, olisiko palaute ollut erityyppistä 

esimerkiksi toiselta paikkakunnalta valmistuvien opiskelijoiden keskuudessa joiden 

opetuspolku on saattanut erota nyt arvioivien opiskelijoiden keskuudessa. Opas on 

tehty sitä silmällä pitäen, mikä kokemus minulla Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijana on ollut masennuksen ja mielenterveysasioiden opetuksesta. Jos ei 

valitse omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan vapaaehtoista mielenterve-

ysjaksoa jää mielenterveysasioiden opiskelu vain muutamiin tunteihin. Mikäli op-

paan arviointi olisi tapahtunut luokalla, joka näitä asioita olisi opiskellut enemmän, 

saattaisi palaute olla erilaista ja opas kenties voitaisiin kokea turhana. Toisaalta jos 

ajatellaan kokonaisvaltaista läpi elämän kestävää opiskelua niin tuskin minkään 

oppaan lukeminen tai asioiden kertaaminen turhaa on. 

 

Oppaan tavoitteena oli helpottaa kouluterveydenhoitajien työtä esittelemällä keino-

ja ottaa masennus puheeksi, tunnistaa nuoren masennus ja tietää masennuksen 

syitä. Saamastani palautteesta tuli ilmi tavoitteiden toteutuminen. 
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6 TYÖSKENTELYN ARVIOINTI JA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 

 

Henkilökohtaisina tavoitteina pidin aikataulussa valmistumista, hyvän arvosanan 

saamista ja ammatillista kasvua. Aikataulussa valmistuminen näyttäisi toteutuvan, 

sillä vaikka opinnäytetyön ensimmäinen suunniteltu jättöpäivä siirtyi, ei se kuiten-

kaan vaikuta valmistumiseen. Motivaatio työntekoon on ollut korkealla ja ar-

vosanatavoittelu pysynyt loppuun asti.  Ammatillista kasvua on tapahtunut roimasti 

prosessin aikana. Työtä on työstetty yli kaksi vuotta. Työn aloittamisen aikaan tie-

toisuus nuoren masennuksesta oli olematon. Perehdyttyäni lähdeaineistoon mie-

lenkiinto asiaan on vain kasvanut. Samalla on myös vahvistunut tunne työn tärkey-

destä ja hyödystä tulevassa ammatissani.  

 

Ammatillisena identiteetillä ymmärretään aiempaan kokemukseen perustuvat itses-

tä ammatillisena toimijana. Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat myös käsitykset 

siitä, mihin kuuluvansa ja samaistuvansa, mitä hän pitää tärkeänä, sekä mihin hän 

sitoutuu työssään ja ammatissaan. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 26.) Amma-

tillinen kasvu saattaa olla riippuvaa uramotivaatiosta, mikä vaikuttaa siihen millaisia 

kehittymistavoitteita itselleen asettaa ja kuinka tärkeää niiden saavuttaminen on. 

Olen ollut kiinnostunut kouluterveydenhuollosta koko koulutuksen ajan ja aion sin-

ne hakeutua töihin myös valmistuttuani. Nuoren masennuksesta lukeminen ja tä-

män työn toteuttaminen on ollut ammatillisesti erittäin mielenkiintoista ja kehittävää. 

Oppimispolkuni on ollut sellainen, että se ei ole mielestäni riittävästi tarjonnut ope-

tusta nuoren masennuksesta ja muista mielenterveysasioista. Työn edellyttämä 

teoriatiedon kerääminen on antanut valmiuksia masentuneen nuoren kohtaami-

seen tulevan ammattilaisena. 

 

Opinnäytetyön esitysseminaarissa opponentit ovat arvioineet työtäni. Heidän mie-

lestään työn aihe on ajankohtainen ja oppaalle löytyy tarvetta varmasti muissakin 

ammattiryhmissä, esimerkiksi sosionomeille. He kirjoittivat palautteessaan, että 

työssä näkyy kiinnostukseni ja perehtyneisyys aiheeseen ja työ on tekijänsä näköi-

nen, jolla he tarkoittavat, että työssä näkyy paljon tekijän omia ratkaisuja eikä vain 
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työelämätahon toiveiden toteuttamista. Työn teoria osuutta he kuvasivat hyvin kat-

tavaksi. Seminaariesityksen jälkeen teoria osuutta onkin lyhennetty. Opponentit 

ovat myös todenneet, että yhteistyö Suomen mielenterveysseuran kanssa on ollut 

säännöllistä ja jatkuvaa. Positiivisena asiana opponentit ovat maininneet myös 

englanninkielisten lähteiden runsauden. Oppaan ulkoasun he ovat mieltäneet hou-

kuttelevaksi, selkeäksi ja johdonmukaiseksi. (Heikkinen & Erksson 2008.) 

 

Ohjaavien opettajien seminaarissa antamat kommentit ja korjausehdotukset on 

huomioitu. Yhden ulkomaalaisen artikkelin taustalta löytyi tutkimus, joka on otettu 

lähteeksi työhön. Näin ollen työssä on myös ulkomaalainen tutkimus, suomalaisten 

tutkimusten lisäksi. Prosessin työstämisvaiheet on kuvattu laajemmin opettajien 

ehdotuksesta. Lisäksi työn kirjoittamisen tueksi on etsitty lisää kirjallisuutta toimin-

nallisen opinnäytetyön vaiheista. Työtä on myös opettajien kommenttien perusteel-

la tiivistetty. Oppaasta saatu palaute kappale on korjattu nykyiselleen ja palautteet 

on nostettu esille opettajien arvioinnin tuloksena. (Tilli & Kenola-Krusberg 2008.) 

 

Henkilökohtaisen arvioinnin työskentelystä purin SWOT-analyysin kautta. Analyysi 

on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian 

laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehit-

tämisessä. Analyysi on tapa nähdä kokonaisuuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa. 

Analyysi sopii paitsi yrityksen toiminnan suunnitteluun, myös hyvin henkilökohtai-

sen toiminnan kehittämiseen. SWOT pohjautuu nelikenttään, jossa mietitään henki-

lökohtaisia vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia. (Lindroos & 

Lohivesi 2004, 106.) 
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Kuvio 1. Henkilökohtainen SWOT – analyysi 
 
Vahvuudet Heikkoudet 

Ajankohtainen aihe, jossa mielenkiinto 
pysyi yllä koko projektin ajan. 

Materiaalin karsiminen 

Aito kiinnostus aiheeseen. En osannut määritellä työlle painopistet-
tä heti 

Tavoitteiden asettelu ja niihin määrätie-
toinen pyrkiminen. 

Tieteelliset termien sisäistäminen ja 
käyttäminen 

Aktiivinen yhteydenpito työelämä ta-
hoon. 

 

Työn jatkaminen Luottamus omaan osaamiseen, riittä-
mättömyyden tunne. 

Työn hyödyllisyys itselle ja muille val-
mistumassa oleville.  

Aikataulun pettämisestä aiheutuva 
stressi. 

Työn tuoma kiinnostus muitakin mielen-
terveydenhäiriöitä kohtaan. 

Pelko ajan loppumisesta. 

Kiinnostus luoda apuvälineitä työhön. Pelko mielenkiinnon lopahtamisesta. 
Mahdollisuus jatkaa yhteistyötä työelä-
mässä mielenterveysseuran kanssa 

  

    
Mahdollisuudet Uhat 

 

Tulevaisuudessa vastaavanlaisen työn tekeminen on varmasti lähtökohdiltaan jo 

erilaista. Onhan minulla käytettävissä tästä työstä saadut kokemukset. Uskoisin, 

että osaan myöhemmin karsia materiaalia enemmän ja olla kriittisempi siitä mitä 

kaikkea työstäni voi poistaa ilman, että se vaikuttaa sisältöön ja painopisteeseen 

suuresti. Tieteellisten termien käyttö vastaisuudessakin tulee varmasti olemaan 

hankalaa. Olen sellainen luonteeltani, että selitän asioita ”kansankielellä” enkä oi-

kein osaa nähdä itseäni esimerkiksi kirjoittamassa tieteellistä artikkelia mihinkään. 

Terveydenhoitajan työssä joutuu asioita selittämään asiakkaille ymmärrettävästi ja 

turhia tieteellisiä ilmaisuja tulisi mielestäni vältellä, jotta asia tulee puolin ja toisin 

ymmärretyksi. Osittain tämä on varmasti ollut myös syynä siihen, etten koe osaa-

vani tuottaa kovin tieteellistä tekstiä. 

 

Oppaan kokoaminen ja sisällön muokkaaminen osoittautui melko hankalaksi. Olin 

ajatellut, että kun kirjallinen raportti teoriaosaltaan on valmis, niin oppaan sisällön 
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luominen sujuu helposti. Kuitenkin sisällön muokkaaminen lopulliseen muotoonsa 

vei hirvittävästi aikaa ja energiaa. Toisaalta saamani palautteesta päätellen opas 

on ollut ainakin tälle kohderyhmälle sopiva sisällöltään ja terveyden edistämisen 

työvälineeksi soveltuva. Seuraavan kerran kun lähden tekemään samantyylistä 

työtä, valmistelen kuitenkin jo alkuvaiheessa myös oppaan sisällön.  

 

Onneni tämän projektin aikana on ollut hyvä vuorovaikutus niin ohjaavien opettaji-

en kuin työelämätahon kanssa. Olen saanut rakentavaa ja kannustavaa palautetta 

paljon ja tämä on auttanut valtavasti viemään työtä eteenpäin niinäkin hetkinä kuin 

seinä on tuntunut tulevan vastaan. En ole hetkeäkään katunut aihevalintaani tai 

sitä että valitsin työskenteleväni yksin. Olen pitänyt sitä positiivisena, että olen yk-

sin vastuussa työn valmistumisesta. Toisaalta yksin työskentely on antanut työlle 

vain minun esiintuomat näkökulmat. Uskon, että mielelläni kehittelen tulevaisuu-

dessa omaa tekemistäni ja siinä sivussa muidenkin, sillä kaiken kaikkiaan tämä 

projekti on ollut mieluinen.  Tällä työllä tulee olemaan varmasti käyttöä myös jat-

kossa. Aion jatkaa aihetta kevään 2008 aikana terveydenhoitajan tutkintoon kuulu-

vassa jatko-opinnäytteessä pitämällä aiheesta luentosarjan yläasteella ja lukiossa. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tämän työn kirjoittaminen ja oppaan kokoaminen on ollut paikoin hyvinkin haasta-

vaa mutta antoisaa. Haasteelliseksi työn on tehnyt se, että asiaa ja materiaalia on 

löytynyt niin paljon, että minun on vaikea ollut sitä tiivistää. Nuorten masennus on 

hyvin ajankohtainen aihe. Tätä työtä kirjoittaessa nuori abiturientti ampui kuusi kou-

lukaveriaan, rehtorin, koulun terveydenhoitajan ja itsensä Jokelassa. Tapaus jär-

kytti minua syvästi. Mieleni valtasi riittämättömyyden tunne ja tuntui, että tästä työs-

tä tuli liiankin ajankohtainen. Miten tällaiseen ratkaisuun voi niin nuori ihminen pää-

tyä? Kuinka kukaan ei puuttunut asiaan ajoissa? Mikä on vanhempien rooli asias-

sa? Entä koulun? Oliko tässä julma esimerkki siitä mitä tapahtuu kun ihmistä kiusa-

taan systemaattisesti läpi koko hänen koulu-uransa vai löytyykö vastaus kenties 

riittämättömästä hoitokontaktista kun puhutaan masennuksen hoidosta pelkkien 

lääkkeiden voimalla? Niin paljon kysymyksiä eikä niihin varmasti koskaan saada 

vastausta. Se oliko tämä kyseinen nuori masentunut ja hänen tekonsa viimeinen 

avunhuuto yhteiskunnalle, jää sekin arvailujen varaan. Varmasti kuulemme speku-

laatioita asiasta vielä pitkään. Täytyy vain toivoa, että tästä tapauksesta otetaan 

nyt oppia ja koulumaailman ja nuorten ongelmiin ryhdytään puuttumaan suurem-

malla panoksella ja nopeasti.  

 

Nuorten masennus on kasvussa. Kaikissa tutkimuksissa joita tähän työhön olen 

käyttänyt, tai joita olen taustamateriaalina lukenut, on osoitettu nuorten masennuk-

sen olevan kasvussa. Hiljaisen tytön tai pojan masennuksen huomaaminen voi olla 

vaikeaa erottaa nuoren luonnollisesta olemuksesta. Iloisuuden katoaminen nuores-

ta on aina vakava merkki. Syrjään vetäytyminen kannattaa aina selvittää hienotun-

teisesti. Nuoren kanssa vietetty kahdenkeskinen aika on ensiarvoisen tärkeää sil-

loin, kun asioista puhuminen tuntuu vaikealta. Nuoren voi olla erittäin vaikeaa tun-

nistaa oma masentuneisuutensa. Sitä vaikeuttaa se, että masennus voi ilmetä niin 

monin eri tavoin. Jokainen nuori on yksilö. 
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On monesta asiasta kiinni, tukevatko koulupäivät ja –vuodet todella nuoren kasvua 

oikealla tavalla. Opettajan merkitys on todella suuri niin kuin sekin, saako nuori ys-

täviä koulutovereistaan. Kouluvuosiin mahtuu paljon, sen muistan omistakin koulu-

ajoista. Vanhemmat ovat nykyään myös lämpimästi tervetulleita vaikuttamaan kou-

lun ja kodin yhteistyöhön. 

 

Hyvä mielenterveys on mielen ja ruumiin tasapainoa ja hyvinvointia. Hyvällä nuo-

ren mielenterveydellä tarkoitetaan muun muassa kykyä olla vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa, ilmaista tunteitaan, olla ystävien kanssa ja käydä koulua, nauttia 

elämästä, sietää pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Hyvään mielenterveyteen kuulu-

vat myös riittävä itsetunto ja omanarvontunto sekä toisten ihmisten arvostaminen. 

Nuoren mielenterveyttä tukevat oman elämän ja sen merkityksen ymmärtäminen, 

itsensä arvostaminen, kyky ja halu oppia, kokemus siitä, että hän on hyvä ja tar-

peellinen, hyvät kaverit ja läheiset ihmiset, taito puhua mieltä painavista asioista, 

kyky selvittää ristiriitoja ja turvallinen ympäristö. 

 

Koulussa parasta nuoren suojelua on, että muistetaan koulun olevan elämää var-

ten eikä toisinpäin sekä pidetään yllä kodin ja koulun mahdollisimman myönteistä 

ja kiinteää yhteistyötä. Olisi tärkeää pitää nuori aina tietoisena siitä, mitä ja miten 

hänestä kouluasioissa puhutaan ja huolehtia siitä, että koulussa ei käsitellä nuorta 

ja hänen perhettään koskevia vaitiolovelvollisuuden alaisia asioita ilman huoltajan 

lupaa. Kouluterveydenhoitajan tulee tuntea oma koulunsa ja sen oppilaat. Hänen 

tulee tehdä systemaattisesti töitä sen eteen, että oppilaat voivat häneen luottaa ja 

tulla helposti hänen luokseen. Terveydenhoitajan tulee myös olla tiiviissä yhteis-

työssä koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Olisi ideaali tilanne mikäli 

kouluterveydenhuoltoon saisi enemmän resursseja tai oppilasmäärät per tervey-

denhoitaja pienenisivät, jotta terveydenhoitajalla olisi aikaa paneutua muutenkin 

oppilaisiinsa kuin pakollisten ikätarkastusten yhteydessä. Valitettavasti esimerkiksi 

Vantaalla tilanne on täysin toinen. Terveydenhoitajan harteilla on myös terveystar-

kastukset joita koululääkärin tulisi suorittaa vain siksi, että siellä ei ole koulutervey-

denhuollon lääkärin palveluja tarjolla kaikille oppilaille. 
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Jo perusopetuslaki ohjaa selvästi kodin ja koulun yhteistyötä. Esimerkiksi oppilaan 

oppimisen arvioinnin on oltava kannustavaa. Arviointi tapahtuu lisäksi yhdessä op-

pilaan, vanhempien ja opettajan kanssa. Arviointi on ehdottomasti yksi eniten kou-

lulaisen motivaatioon vaikuttava seikka. Miksi tehdä työtä ahkerasti, jos se ei kos-

kaan näy tuloksissa? Täytyy myös muistaa, että mikäli nuori ei noudata koulun oh-

jeita, voi siitä seurata rangaistus. Usein kuitenkin häiritsevän käyttäytymisen tai 

koulutehtävien laiminlyönnin takaa löytyy nuoren tapa ilmaista tyytymättömyyttään. 

Jos nuori ei ymmärrä, mitä pitää tehdä, hän voi reagoida eri tavoilla: masentua ja 

lopettaa koulutehtävien tekemisen tai alkaa häiritä ja estää luokkatovereitaan toi-

mimasta ohjeiden mukaan. Näiden ääripäiden väliin mahtuu suuri määrä muun-

laisiakin tilanteita. Kun nuori saa itse kertoa, missä alkoi mennä huonosti, hän pää-

see nopeimmin takaisin raiteille. 

 

Sosiaaliset ongelmat ovat nuorten mielenterveyden suurimpia uhkatekijöitä. Jos 

kaveriasiat ovat kunnossa, koko koulun ja vapaa-ajan arki on turvallisempi ja iloi-

sempi. Sosiaalisten pulmien esiintyessä myös askel päihteiden käyttöön voi lyhetä: 

tupakan, alkoholin ja huumeiden parissa löytyy aina kavereita, jotka tuntuvat otta-

van mukaan helposti. Parasta päihteidenkäytön ehkäisyä on, että nuori säilyttää 

avoimet välit tavallisen koululuokkansa nuoriin ja aikuisiin. Opettaja on avainhenki-

lö kaverisuhteiden näkemisessä. Opettaja voi myös nopeimmin estää vahvojen yri-

tykset alistaa heikompia ja antaa näin yksilöllisen turvan jokaiselle. Koulutervey-

denhoitajalla on myös aitiopaikka tiedustella nuorelta hänen kaverisuhteistaan. Jo-

kaisessa kouluterveydenhoitajan tekemässä terveystarkastuksessa tulisi ottaa pu-

heeksi ystävyyssuhteet. Yleensä nuori voi hyvinkin avoimesti kertoa terveydenhoi-

tajalle asioita, jos häneltä niitä vain kysytään. Huomasin harjoittelun aikana, että 

nuoret puhuivat hyvin mieluusti terveydenhoitajan kanssa asioista. Ystävyyssuh-

teista puhuminen tuntui olevan melkein ykkösaiheita. Lisäksi ne nuoret, joilla oli 

hyvin vähän ystäviä, tuntuivat olevan aidosti iloisia siitä, että aihe otettiin puheeksi 

ja he saivat asiaan ehkä kaivattua apua. 
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Kouluterveydenhoitajan työ on terveyden edistämistä, sillä se parantaa nuoren 

mahdollisuuksia oman ja ympäristönsä terveydestä huolehtimisessa. Koulutervey-

denhoitajan työn yksi osa on terveyskasvatus, jonka tueksi oppaan olen tehnyt. 

Masennuksen huomaaminen, puheeksi ottaminen ja tätä kautta suurempien on-

gelmien ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää nuoren elämässä. Tämän hetki-

nen tilanne jatkohoitopaikkojen suhteen on suorastaan surkea. Liian usein masen-

nukseen määrätään lääkitys siten, ettei nuorella ole varsinaista hoitokontaktia mi-

hinkään. Hänelle annetaan ohjeistus lääkkeiden aloittamisesta, mutta varsinaista 

terapiaa ei ole tarjolla. Silloin syntyy tilanteita, joissa esimerkiksi parin kuukauden 

lääkkeiden syönnin jälkeen omaehtoisesti lopetetaan lääkkeiden syönti, koska tun-

netaan jo voivan paremmin eikä ymmärretä sitä, että masennus saattaa palata hy-

vinkin nopeasti kun ei ole selvitetty sitä perimmäistä syytä miksi yleensä on masen-

tunut. 

 

Kouluterveydenhoitajan tulee, kuten muidenkin koulussa työskentelevien aikuisten, 

olla koulussa se turvallinen aikuinen nuorta varten.  

 

Kouluissa on mahdollisuus tunnistaa nuorten vaikeudet. Siksi kaikki 
ne toimenpiteet, jotka parantavat yhteyttä nuorten ja koulun aikuisten 
välillä, auttavat myös tukemaan nuoria. Nuorista pitää olla aidosti 
kiinnostuneita olemalla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa ja pu-
humalla heidän kanssaan. (Marttunen 2007). 
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LIITE 1: ICD-10 luokitus 
 
Taulukko 1. ICD-10:n mukaiset masennustilan (F32) oirekriteerit, joita sovelle-
taan oirekuvan osalta myös toistuvassa masennuksessa (F33). Kriteerejä on hie-
man lyhennetty ja muokattu selkeyden vuoksi. 

Oirekriteerit  Oirekuva  
Lievässä masennustilassa oireita on 4–5, keskivaikeassa 6–7 ja vaikeassa 8 – 10 
ja kaikki kohdasta B. Psykoottisessa esiintyy myös harhaluuloja tai -elämyksiä 
A. Masennusjakso on kestänyt vähin-
tään kahden viikon ajan 

 

B. Todetaan vähintään kaksi seuraavis-
ta oireista 

1. Masentunut mieliala suurimman 
osan aikaa 

 2. Kiinnostuksen tai mielihyvän menet-
täminen asioihin, jotka ovat tavallisesti 
kiinnostaneet tai tuottaneet mielihyvää 

 3. Vähentyneet voimavarat tai poikke-
uksellinen väsymys 

C. Todetaan jokin tai jotkin seuraavista 
oireista niin, että oireita on yhteensä (B 
ja C yhteenlaskettuina) vähintään neljä 

4. Itseluottamuksen tai omanarvontun-
non väheneminen 

 5. Perusteettomat tai kohtuuttomat it-
sesyytökset 

 6. Toistuvat kuolemaan tai itsemurhaan 
liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käyt-
täytyminen 

 7. Subjektiivinen tai havaittu keskitty-
misvaikeus, joka voi ilmetä myös päät-
tämättömyytenä tai jahkailuna 

 8. Psykomotorinen muutos (kiihtymys 
tai hidastuneisuus), joka voi olla subjek-
tiivinen tai havaittu 

 9. Unihäiriöt 
 10. Ruokahalun lisääntyminen tai vä-

heneminen, johon liittyy painon muutos 
 

 

(Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1999.) 
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LIITE 2: TAULUKKO 1. Laatusuositus nuorten mielenterveyden kannalta 
 
1. Kouluterveydenhuolto on koululaisten ja perheiden helposti saatavilla olevaa suunnitelmallista 

palvelua, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 

• Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan jatkuvuus turvataan erityisesti siirtymä-

vaiheissa. 

2. Kouluterveydenhuolto toteutetaan olennaisena osana oppilashuoltoa. 

• Kouluterveydenhoitaja ja –lääkäri toimivat yhteistyössä muun oppilashuollon henkilöstön 

kanssa. 

• Kouluterveydenhuollon henkilöstö osallistuu kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon 

suunnitelman laatimiseen. 

• Kouluterveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmään ja koululääkäri tarvit-

taessa. 

• Kouluterveydenhoitaja ja –lääkäri toimivat kunnan moniammatillisissa verkostoissa. 

• Kouluterveydenhuollon asiantuntemusta hyödynnetään erityistukea tarvitsevien oppilaiden 

opetuksen järjestämisessä. 

3. Kouluterveydenhuollon palveluista tiedotetaan säännöllisesti koululaiselle, huoltajille sekä kouluil-

le. 

• Kouluterveydenhuollon henkilöstö tiedottaa koululaisille, huoltajille, kouluyhteisölle, kunnan 

viranhaltijoille ja päättäjille kouluterveydenhuollon palveluista sekä lasten ja nuorten ja kou-

luyhteisön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä tekijöistä. 

4. Toimiva kouluterveydenhuolto edellyttää riittävää, pätevää ja pysyvää. henkilöstä. 

• Kouluterveydenhoitaja ja –lääkäri muodostavat työparin, joka tekee moniammatillista yh-

teistyötä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa ja koulun henkilös-

tön kanssa. 

• Kouluterveydenhoitaja on koululaisen ja kouluyhteisön terveyden edistämisen ja hoitotyön 

asiantuntija, koululaisen ja vanhempien tukija, ongelmien havaitsija ja hoitaja sekä perus-

terveydenhuollon jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaja. 

• Koululääkäri on kouluterveydenhuollon lääketieteellinen asiantuntija ja osallistuu oppi-

lashuoltotyöhön ja koulun hyvinvoinnin arviointiin sekä päättää lääketieteellisestä hoidosta, 

kuntoutuksesta ja erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksiin lähettämisestä. 

• Kouluterveydenhuollon henkilöstöllä on terveyden edistämisen tietotaito, hyvä kliininen 

ammattitaito, ja he ovat perehtyneet kouluyhteisön toimintaan sekä erityistukea tarvitsevien 

koululaisten opetusjärjestelyihin ja erityisopetukseen. 

5. Kouluterveydenhuollon käytössä on asianmukaiset toimitilat ja välineet 

6. Koululaisella on terveellinen sekä turvallinen kouluyhteisö ja –ympäristö. 

7. Koululaisen hyvinvointia sekä terveyttä seurataan yksilöllisten terveystarkastusten ja suunnitel-
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mien avulla sekä luokan hyvinvointia arvioimalla. 

• Koululaisten hyvinvoinnin seurannassa kuullaan koululaisten oma ja lähiaikuisten arvio ti-

lanteesta. 

• Hyvään kouluterveydenhuoltokäytäntöön kuuluu vähintään kolme laajaa kouluterveydenhoi-

tajan ja –lääkärin toteuttamaa terveystarkastusta peruskoulun aikana. 

• Lajaan terveystarkastukseen sisältyy: opettajan arvio koululaisesta kouluyhteisössä, koulu-

laisen ja hänen huoltajansa tapaaminen, koululaisen haastattelu ja huoltajan kuvaus koulu-

laisen ja perheen tilanteesta, seulontatutkimukset, yhteenveto ja koululaiselle, huoltajalle ja 

soveltuvin osin opettajalle annettava palaute. 

• Kouluterveydenhuollossa kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveysongelmien, kuten 

masentuneisuuden tai syömishäiriöiden, varhaiseen havaitsemiseen ja hoitoon ohjaukseen 

sekä ongelmiin, jotka voivat johtaa koulun keskeyttämiseen. 

• Kouluterveydenhuolto osallistuu tarpeen mukaan koululaisen hoitoon liittyviin verkostota-

paamisiin, joissa sovitaan hoitolinjoista. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse nuoren 

mielenterveyteen liittyvistä häiriöistä (esimerkiksi psykiatriseen sairaalahoitoon meno ja pa-

luu kouluun). 

8. Koululaisen terveystietoa vahvistetaan ja terveyttä edistetään. 

• Kouluterveydenhuollossa toteutetaan lapsen ja nuoren kehitystason mukaisesti kehitysneu-

vontaa. 

• Yksilö- ja ryhmäneuvonnassa painotetaan kansanterveyden kannalta keskeisiä sisältöjä, 

kuten mielenterveys, erilaisten tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen, seksuaaliterveys, 

väkivalta ja koulukiusaaminen, ravitsemus, painonhallinta, liikunnan terveysvaikutukset, 

päihteet. 

• Neuvonnassa kiinnitetään huomiota arkisiin selviytymistaitoihin, ihmissuhteisiin, päätöksen-

teko- ja ongelmanratkaisutaitoihin, kriittisen terveysinformaation arviointiin, itsehoidon op-

pimiseen sekä oppilaiden voimavarojen ja suojaavien tekijöiden vahvistamiseen. 

 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) 
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LIITE 3: Kysymykset masentuneelle nuorelle 

 
Onko sinusta tuntunut, että olisit tavallista masentuneempi/ alakuloisempi/ surulli-
sempi/ ärtyneempi/ vihaisempi/ väsyneempi/ onnettomampi/ itkuisempi?  
Onko sinusta tuntunut siltä, että asiat, joista ennen pidit tai, joista olit kiinnostunut 
eivät tunnu miltään, tai et jaksa kiinnostua enää niistä?  
Kuinka kauan tältä on tuntunut? 
Onko sinulla tällainen olo joka päivä/ muutamana päivänä viikossa/ silloin tällöin/ 
koko päivän/ muutaman tunnin? (Marttunen 1999.) 
 
Muita mahdollisia masennusoireita voi kysyä esimerkiksi seuraavasti: Miten nukut? 
Onko ruokahalussasi muutoksia?  
Onko painosi muuttunut?  
Oletko huomannut vaatteiden käyneen löysiksi tai pieniksi?  
Onko keskittyminen esimerkiksi koulutehtäviin vaikeampaa kuin ennen?  
Tunnetko olevasi huono tai onko sinun vaikeampi pitää itsestäsi kuin ennen?  
Onko ystäväpiirissäsi tapahtunut muutoksia?  
Jaksatko tavata ihmisiä?  
Miltä tulevaisuutesi mielestäsi näyttää?  
Uskotko, että joku voi auttaa sinua?  
Onko sinulla syyllisyyden tunteita asioista, joita olet tehnyt tai jättänyt tekemättä? 
Entä asioista joita joku muu on tehnyt? 
Oletko huolissasi fyysisestä terveydestäsi?  
Onko sinulla kipuja tai särkyjä? (Marttunen 1999.) 
 
Itsemurha-ajatuksista voi kysyä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:  
On aika yleistä, että masennukseen liittyy ajatuksia kuolemasta. Oletko ajatellut 
kuolemaa?  
Onko sinusta joskus tuntunut niin pahalta tai ovatko kuolemanajatukset olleet niin 
voimakkaita, että olet ajatellut itsesi vahingoittamista?  
Oletko ajatellut, että voisit yrittää itsemurhaa?  
Oletko ajatellut miten vahingoittaisit itseäsi/ tekisit itsemurhan?  
Kuinka kauan näitä ajatuksia on ollut?  
Miten usein ajattelet kuolemaa tai itsemurhaa?  
Millaisissa tilanteissa kuolemanajatukset ovat voimakkaimmillaan tai milloin niitä 
tuntuu olevan vaikea hallita? 
Mikä helpottaa oloa? Oletko kertonut kenellekään ajatuksistasi?  
Tunnetko ketään, joka on yrittänyt itsemurhaa?  
Oletko yrittänyt aikaisemmin itsemurhaa? (Marttunen 1999.) 
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LIITE 4: Depressioseula DEPS 
 

Viimeksi kuluneen 
kuukauden aikana 

Ei laina-
kaan 

Jonkin 
verran 

Melko 
paljon 

Erittäin 
paljon Valintasi  

Kärsin unetto-
muudesta 0 1 2 3   

Tunsin itseni suru-
mieliseksi 0 1 2 3   

Minusta tuntui, että 
kaikki vaati ponnis-
tusta 0 1 2 3   

Tunsin itseni tarmot-
tomaksi 0 1 2 3   

Tunsin itseni yk-
sinäiseksi 0 1 2 3   

Tulevaisuus tuntui 
toivottomalta 0 1 2 3   

En nauttinut 
elämästäni 0 1 2 3   

Tunsin itseni arvot-
tomaksi 0 1 2 3   

Tunsin, että kaikki 
ilo on hävinnyt elä-
mästä 0 1 2 3   

Minusta tuntui, ettei 
alakuloisuuteni hel-
littänyt edes per-
heeni tai ystävieni 
avulla. 0 1 2 3   

Tuloksesi      
 
 
(Salokangas, Stengård & Poutanen 1994.) 
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LIITE 5: BDI 13 
 
Kysymykset 1-13 käsittelevät varsinaisia mielialaoireita ja vain näiden kysymysten 
vastaukset huomioidaan pisteytyksessä. Kysymys 14 koskee ahdistuneisuutta. 
Nuori täyttää itse lomakkeen rengastamalla yhden vaihtoehdon kustakin kysymyk-
sestä. Jokaisessa kysymyksessä ensimmäinen vaihtoehto kuvaa positiivista tunne-
tilaa tai ajatusta. Toinen vaihtoehto on neutraalimpi, mutta ei vielä kuvaa masen-
nustilaan liittyviä mielialan piirteitä. Seuraavat väittämät käsittelevät depressio-
oireita, joiden voimakkuus ja syvyys lisääntyvät siten että vaihtoehto 3 kuvaa lie-
vempää oiretta kuin vaihtoehto 5. Vastaukset voidaan pisteyttää seuraavasti: 1-2 
=0 p, 3 =1 p, 4 =2 p, 5. =3 p. Enimmäispistemäärä kysymyksistä 1-13 on 39. Yh-
teenlasketut pisteet voidaan jakaa kuvaamaan masennusoireiden syvyyttä: 0-4 pis-
tettä = ei depressio-oireita, 5-7 pistettä lieviä masennusoireita, 8-15 pistettä kohta-
lainen masennus, yli 16 pistettä vakava masennus. (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Ran-
tanen ja Laippala 1999.) 
 
MIELIALAKYSELY BDI 13  
 
1. Minkälainen on mielialasi? 
 
1 mielialani on melko valoisa ja hyvä 
2 en ole alakuloinen tai surullinen 
3 tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi 
4 olen alakuloinen jatkuvasti, enkä pääse siitä 
5 olen niin masentunut ja alavireinen, etten enää kestä 
 
2. Miten suhtaudut tulevaisuuteen? 
 
1 suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti 
2 en suhtaudu tulevaisuuteen toivottomasti 
3 tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta 
4 minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa 
5 tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisi-
vat parempaan päin 
 
3. Miten katsot elämäsi sujuneen? 
 
1 olen elämässäni onnistunut huomattavan usein 
2 en tunne epäonnistuneeni elämässä 
3 minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyrkimyksissäni tavallista useammin 
4 elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia 
5 tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä 
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4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet i tsesi? 
 
1 olen varsin tyytyväinen elämääni 
2 en ole erityisen tyytyväinen 
3 en nauti asioista samalla tavoin kuin ennen 
4 minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään 
5 olen täysin tyytymätön kaikkeen 
 
5. Minkälaisena pidät itseäsi? 
 
1 tunnen itseni melko hyväksi 
2 en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi 
3 tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein 
4 nykyään tunne itseni arvottomaksi melkein aina 
5 olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton 
 
6. Onko sinulla pettymyksen tunteita? 
 
1 olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini 
2 en ole pettynyt itseni suhteen 
3 olen pettynyt itseni suhteen 
4 minua inhottaa itseni 
5 vihaan itseäni 
 
7. Onko sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia? 
 
1 minulla ei ole koskaan ollut itsemurha-ajatuksia 
2 en ajattele enkä halua vahingoittaa itseäni 
3 minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut 
4 minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta 
5 tekisin itsemurhan, jos siihen olisi mahdollisuus 
 
8. Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen? 
 
1 pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta 
2 en ole menettänyt kiinnostusta muihin ihmisiin 
3 toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin paljon kuin ennen 
4 olen melkein menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan 
5 olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan 
 
9. Miten koet päätösten tekemisen? 
1 erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa 
2 pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin 
3 varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätöksen tekoa 
4 minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa 
5 en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä 
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10. Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi? 
 
1 olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni 
2 ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä 
3 olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä 
4 minusta tuntuu, että näytän rumalta 
5 olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä 
 
11. Minkälaista nukkumisesi on? 
 
1 minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia 
2 nukun yhtä hyvin kuin ennenkin 
3 herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen 
4 minua haitta unettomuus 
5 kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisesta kesken unien 
heräämisestä 
 
12. Tunnetko väsymystä ja uupumusta? 
 
1 väsyminen on minulle lähes täysin vierasta 
2 en väsy helpommin kuin tavallisestikaan 
3 väsyn helpommin kuin ennen 
4 vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua 
5 olen liian väsynyt tehdäkseni mitään 
 
13. Minkälainen ruokahalusi on? 
 
1 ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia 
2 ruokahaluni on ennallaan 
3 ruokahaluni on huonompi kuin ennen 
4 ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen 
5 minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua 
 
14. Oletko ahdistunut ja jännittynyt? 
 
1 pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä ahdistu kovinkaan helposti 
2 en tunne itseäni ahdistuneeksi tai “huonohermoiseksi 
3 ahdistun ja jännityn melko helposti 
4 tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi 
5 tunne itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tuskaiseksi kuin hermoni olisivat “loppuun 
kuluneet 
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LIITE 6: Puhutaan nuoren masennuksesta –opas tekstiversio 
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JOHDANTO 
 
Tämän oppaan tarkoitus on auttaa uusia kouluterveydenhoitajia ja muita nuorten kanssa 

koulussa työskenteleviä henkilöitä masennuksen tunnistamisessa ja siitä puhumisessa. 

Nuorten masennus on kasvussa, sen kertovat viimeaikaiset kouluterveyskyselyt ja tutki-

mukset. Nuorten masennuksen varhaisessa tunnistamisessa ja näiden nuorten hoitoon oh-

jaamisessa kouluterveydenhuollon, oppilashuollon ja kouluissa työskentelevien aikuisten 

kyky tunnistaa masennuksen oireita ja ottaa asiat puheeksi on keskeinen. 

 

Opas on tehty opinnäytetyönä Suomen Mielenterveysseuran Osaan ja kehityn kouluhak-

keelle (2006-2009). Tekijä on terveydenhoitajaopiskelija Laura Mennander Diakonia-

ammattikorkeakoulusta. Opas on luettavissa mielenterveysseuran internetsivuilla 

www.mielenterveysseura.fi.  

 

VARHAISEN PUUTTUMISEN AVAINHENKILÖT JA -ASIAT  
 
Kouluterveydenhoitaja on yksi nuoren elämän avainhenkilöistä. Hänelle käydään usein 
kertomassa sellaisia asioita, joita ei haluta jakaa vanhemmille tai opettajalle. Terveyden-
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hoitajan on tärkeä saada ja säilyttää luottamus nuoreen. Terveydenhoitajan tulee olla hel-
posti lähestyttävä.  
 
Koulukuraattori on henkilö, jonka luokse nuori saattaa omaehtoisesti mennä tai jonne 
hänet opettajan tai muun henkilökunnan toimesta ohjataan. Kuraattorin rooli ennaltaeh-
käisevänä huomaajana on tärkeä. Varhaisen tuen merkitys on ensiarvoisen tärkeää nuoren 
elämässä. Koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan on hyvä kokoontua säännöllisesti ja 
ylläpitää yhteistyötä.   
 
Opettajat ovat yleensä koulussa ensimmäisiä henkilöitä, jotka huomaavat nuoressa muu-
toksen. Yhteistyö opettajien ja muun koulun henkilökunnan kanssa on erittäin tärkeää en-
nalta ehkäisevässä työssä. Yhteistyötä voi ylläpitää esimerkiksi jalkautumalla opettajien 
pariin ja pitää opettajiin aktiivisesti yhteyttä. 
 
Vanhemmat ovat nuoren elämän kannalta yleensä tärkeimpiä aikuisia. Terveydenhoitajal-
ta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja säilyttääkseen dialogin kodin ja koulun välillä. 
Nuoren suostumuksella vanhemmat voidaan pyytää mukaan keskusteluihin. Mikäli nuori 
kieltää yhteydenoton vanhempiin, tätä on kunnioitettava. Yhteistyötä on kuitenkin pyrit-
tävä luomaan yhdessä nuoren kanssa. 
 
Oppilashuoltoryhmän toiminta on koulun kasvatus- ja opetustyöhön liittyvää ja sen 
edellytyksiä parantavaa toimintaa. Oppilashuollon tavoitteena ovat oppilaan fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, tasapainoinen kehitys, koulunkäynnin, oppimisen ja 
oppimisvaikeuksien voittamisen edistäminen, koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen tasa-
arvon toteuttaminen sekä turvallisuus ja koulussa viihtyminen. 
 
Rehtori on tärkeä yhteisöllisyyden luoja. Hänen tulee luoda kouluun nuorta tukeva ilma-
piiri ja sellainen kouluyhteisö, jossa nuoret oikeasti huomataan ja heidän aisoihinsa kiinni-
tetään huomiota. Nuorten kasvun ja kehityksen vaiheet tulee olla huomioituina koulun 
opettajien keskuudessa.  
 
Kouluyhteisön tulee olla sellainen, että se tukee nuorta hänen arjessaan. Kuulluksi ja näh-
dyksi tuleminen on tärkeää nuorelle. Kouluyhteisön tulee olla aidosti välittävä. Koulun 
ilmapiirin tulee luoda yhteisöllisyyttä ja nuoren tulee voida tarvittaessa tukeutua aikui-
seen. Turvalliset aikuiset ovat koulussa nuorta varten. 
 
Terveystieto oppiaineen tehtävänä on kehittää oppilaiden tietoja, sosiaalisia, tunteiden 
säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä taitoja. Parhaimmillaan terveystiedon opetus 
tukee kokonaisvaltaisesti oppilaiden terveyttä ja edistää koko kouluyhteisön terveyttä. 
Terveystieto on yleissivistävän luonteensa lisäksi merkittävä oppilaiden fyysistä ja psy-
kososiaalista hyvinvointia tukeva oppiaine.  
 
VARHAISESSA HUOMAAMISESSA ON TÄRKEÄÄ AVOIN KESKUSTELEVA 
DIALOGI KOULUN KOKO HENKILÖKUNNAN VÄLILLÄ. KUN HUOM ATAAN 
MUUTOKSIA, JOTKA VOIVAT VIITATA MASENNUKSEEN ON TÄRKEÄ TOIMIA 
HETI. USKOTAAN NUORIA HEIDÄN HUOLISSAAN! 
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MASENNUKSEN TUNNISTAMINEN 
 
Aikuisen on usein vaikea erottaa normaalia nuoruuden kehityskriisin kuuluvaa alakuloa ja 
patologista masennusta, depressiota toisistaan. Alakulolla tarkoitetaan lyhytkestoista tun-
netilaa, joka menee ohi tavallisesti päivien kuluessa. Kuten somaattisissa sairauksissa myös 
mielenterveysongelmissa on erilaisia asteita. Kuumetta voi olla vähän tai paljon. Samoin 
masennusta voi esiintyä yksilön tunne maailmassa vähän tai paljon: puhutaan lievästä, 
keskivaikeasta ja vaikeasta masennuksesta. Masennus voi olla osa laajempaa mielenterve-
ysongelmaa, tai se voi esiintyä sellaisenaan ainoana oireena. Masentuneisuutta löytyy jon-
kin verran kaikkien mielenterveysongelmien taustalta. 
 
Nuorilla masennuksen keskeiset oireet ovat: 
masentunut tai vaihtoehtoisesti ärtynyt mieliala sekä mielenkiinnon menetys.  
 
Masennusoireyhtymään liittyy useita samanaikaisia oireita, joita voivat olla: 
 
voimattomuus 
jatkuva väsymys 
keskittymiskyvyn heikentyminen 
kyvyttömyys tuntea tai nauttia mistään 
itsesyytökset tai arvottomuuden tunteet 
univaikeudet 
ruokahalun ja painon muutokset 
fyysinen levottomuus tai toimintojen hidastuminen.  
 
Nuorella voi olla myös toivottomuutta, kuolemantoiveita ja itsemurha-ajatuksia. 
 
Edellisten oireiden lisäksi nuoren masennuksen tunnistamista helpottavat muutamat nuo-
rille tyypilliset tavat reagoida. Masennus voi ilmetä: 
 
alkoholin suurkulutuksena 
huumeiden aktiivisena kokeiluna  
 
Tytöt saattavat reagoida masennukseen syömishäiriöillä. Paino voi yhtäkkiä muuttua joko 
niin, että nuori menettää painoa ruokahaluttomuuden vuoksi tai sitten hän lihoo, koska 
pakenee masennusta syömällä.  
 
Pojat saattavat pyrkiä purkamaan turhautumistaan esittämälle muille päinvastaista kuin 
mihin sisäinen tunnetila antaisi aihetta. Aggressiivinen ja impulsiivinen käyttäytyminen-
kin saattavat joskus olla oire masennuksesta. 
 
Jotkut pyrkivät masentuneina pärjäämään koulussa tai urheilussa ja kanavoivat tähän kai-
ken energiansa. Tyypillinen oire on useimmiten myös nuoren eristäytyminen muista per-
heenjäsenistä ja vetäytyminen omaan haavemaailmaan tai jopa vain omaan pahaan oloon.  
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Masentuneet ovat kuvanneet masennustaan muun muassa seuraavin sanoin: musta tunne-
li, harmaus, synkkä kuilu, pimeys, musta kausi. (1,2) 
 
Masennusoireita voidaan vähentää kouluissa esimerkiksi opettamalla elämäntaitoja ja eh-
käisemällä koulukiusaamista. 
 
MASENNUKSEN SYITÄ 
 
Monenlaiset elämäntapahtumat voivat vaikuttaa masennuksen puhkeamiseen. Vanhem-
man sairaus, kuolema, avioero tai vanhemmista eroon joutuminen voivat altistaa masen-
nukselle. Huolenpidon puute, väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö lisäävät sairastumi-
sen riskiä, samoin perheen sisäiset ristiriidat, sosiaaliset tai taloudelliset vaikeudet tai kou-
lukiusatuksi joutuminen ja kaveriporukan ulkopuolelle jääminen. Masennuksen taustalla 
voidaan todeta sekä biologisia, psykologisia että sosiaalisia tekijöitä ja sairastuminen dep-
ressioon on yleensä seurausta useamman kuin yhden tekijän yhteisvaikutuksesta. (3) 
 
PUHEEKSI OTTAMINEN: MITEN PUHUA MASENNUKSESTA NUOREN 
KANSSA 
 
Nuori ei aina tuo masentunutta mielialaa esiin, ellei sitä häneltä kysytä. On mahdollista, 
että nuori ei itse tunnista masennustaan tai käytä masennus-sanaa vointinsa kuvaamiseen. 
Avuntarpeen tunnistaminen on usein masentuneelle vaikeaa. Nuoren kanssa tulisi voida 
keskustella asioista suoraan ja aitoa mielenkiintoa osoittaen. Terveydenhoitajan tulisi olla 
ystävällinen ja kuunteleva. Aikuisen roolin säilyttäminen sekä syyttämisen välttäminen on 
tärkeää. Jos tapaamiseen on järjestetty aikaa, on mahdollista luoda kiireetön ja turvallinen 
ilmapiiri, joka rohkaisee nuorta puhumaan. 
 
Masennuksesta ja siihen liittyvistä oireista voi kysyä monella tavalla. Tärkeää on löytää 
nuoren tapa kuvata masennusoireitaan esimerkiksi kysymällä:  
Onko sinusta tuntunut, että olisit tavallista masentuneempi/ alakuloisempi/ surullisempi/ 
ärtyneempi/ vihaisempi/ väsyneempi/ onnettomampi/ itkuisempi?  
Onko sinusta tuntunut siltä, että asiat, joista ennen pidit/ olit kiinnostunut eivät tunnu 
miltään? Tai et jaksa kiinnostua enää niistä?  
Kuinka kauan tältä on tuntunut? 
Onko sinulla tällainen olo joka päivä/ muutamana päivänä viikossa/ silloin tällöin/ koko 
päivän/ muutaman tunnin? 
 
Muita mahdollisia masennusoireita voi kysyä esimerkiksi seuraavasti:  
Miten nukut?  
Onko ruokahalussasi muutoksia?  
Onko painosi muuttunut? tai oletko huomannut vaatteiden käyneen löysiksi tai pieniksi?  
Onko keskittyminen esimerkiksi koulutehtäviin vaikeampaa kuin ennen?  
Tunnetko olevasi huono tai onko sinun vaikeampi pitää itsestäsi kuin ennen?  
Onko ystäväpiirissäsi tapahtunut muutoksia?  
Jaksatko tavata ihmisiä?  
Miltä tulevaisuutesi mielestäsi näyttää? 
Uskotko, että joku voi auttaa sinua?  
Onko sinulla syyllisyyden tunteita asioista, joita olet tehnyt tai jättänyt tekemättä? 
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Entä asioista joita joko muu on tehnyt?  
Oletko huolissasi fyysisestä terveydestäsi?  
Onko sinulla kipuja tai särkyjä?  
 
Jokaisella työntekijällä on luonnollisesti oma tapansa lähestyä asiaa, mutta itsemurha-
ajatuksista voi kysyä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:  
 
On aika yleistä, että masennukseen liittyy ajatuksia kuolemasta. Oletko ajatellut kuole-
maa?  
Onko sinusta joskus tuntunut niin pahalta tai ovatko kuolemanajatukset olleet niin voi-
makkaita, että olet ajatellut itsesi vahingoittamista?  
Oletko ajatellut, että voisit yrittää itsemurhaa?  
Oletko ajatellut miten vahingoittaisit itseäsi/ tekisit itsemurhan?  
Kuinka kauan näitä ajatuksia on ollut?  
Miten usein ajattelet kuolemaa tai itsemurhaa?  
Millaisissa tilanteissa kuolemanajatukset ovat voimakkaimmillaan tai milloin niitä tuntuu 
olevan vaikea hallita?  
Mikä helpottaa oloa?  
Oletko kertonut kenellekään ajatuksistasi?  
Tunnetko ketään, joka on yrittänyt itsemurhaa?  
Oletko yrittänyt aikaisemmin itsemurhaa? (3) 
 
MUITA KEINOJA KESKUSTELUUN 
 
Keskustelun apuna ja eteenpäin viejänä voidaan käyttää muitakin keinoja kuin vain kysy-
myksiä ja kyselyitä. Muun muassa Depressiokoulu on Suomen mielenterveysseuran kus-
tantama hyödyllinen työkirja masennuksen ehkäisy- ja hoitotaitojen oppimiseen. Kirja on 
käytössä ympäri maan ja siihen on liitettävissä Depressiokoulu –kursseja joita vetävät 
psykoterapeutti Tarja Koffert ja psykiatri Katriina Kuusi.  
 
Koulut ovat kehitelleet myös omia keinoja ja tapoja ottaa asioita puheeksi ja luoda keskus-
telua. Näitä keinoja ovat muun muassa: 

• Huolet puheeksi- tuokiot  
• tyttö- ja poikaryhmät, joissa voidaan keskustella ryhmissä 
• teemaillat jonkin tietyn teeman ympärille, avoimia kaikille 
• kuvakortti- ja tarinatyöskentelytavat esimerkiksi vastaanottotilanteissa 

Lisäksi joissakin kouluissa kiertää luokissa kuraattori ja terveystiedonopettaja sekä mah-
dollisuuksien mukaan myös terveydenhoitaja. He kyselevät ja huomioivat oppilaiden aktii-
visuutta tunneilla, poissaoloja ja yleistä ilmapiiriä sekä kaikkea, joka voisi auttaa huomaa-
maan varhain asioita. Osalla kouluista on myös käytössä saattaen-vaihtaen-taktiikka. Tä-
mä tarkoittaa, että kun opettaja tai joku muu koulunhenkilöstöstä näkee nuoren tai huo-
maa nuoressa jotakin sellaista johon tarvitaan puuttumista hän saattaa nuoren esimerkiksi 
terveydenhoitajan vastaanotolle, eikä nuorta pyydetä menemään yksin.  
 
Depressioseula DEPS on alun perin kehitetty yleislääkärien käyttöön helpottamaan dep-
ression toteamista. Sitä voi käyttää esimerkiksi juttelutuokion aluksi muutkin kuin lääkärit 
sen helppolukuisuuden vuoksi. Masennus tai depressio diagnoosin tekevät lääkärit. (4)  
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Tutkimuksen mukaan depressioseulassa vähintään 12 pistettä saaneista lähes puolella 
(47.3%) todettiin depressio. Yleisesti ottaen depression todennäköisyys kasvoi pistemää-
rän kasvaessa. Testiä tulkittaessa tulee huomioida, että tulos on aina yksilön kohdalla vain 
suuntaa antava ja pistemäärä voi vaihdella merkittävästi eri päivien välillä. Mikään dep-
ressioseulassa saatu pistemäärä ei välttämättä merkitse yksilön kohdalla, että hän kärsisi 
depressiosta. Diagnoosin tekemiseen tarvitaan aina lääkärin tutkimus. Diagnoosia ei voi 
tehdä pelkästään depressioseulan antaman tuloksen perusteella. (4) 
 

Viimeksi kuluneen 
kuukauden aikana 

Ei laina-
kaan 

Jonkin 
verran 

Melko 
paljon 

Erittäin 
paljon Valintasi 

Kärsin unettomuude-
sta 0 1 2 3   

Tunsin itseni suru-
mieliseksi 0 1 2 3   

Minusta tuntui, että 
kaikki vaati ponnis-
tusta 0 1 2 3   

Tunsin itseni tarmot-
tomaksi 0 1 2 3   

Tunsin itseni yk-
sinäiseksi 0 1 2 3   

Tulevaisuus tuntui 
toivottomalta 0 1 2 3   

En nauttinut elämäs-
täni 0 1 2 3   

Tunsin itseni arvot-
tomaksi 0 1 2 3   

Tunsin, että kaikki ilo 
on hävinnyt elämästä 0 1 2 3   

Minusta tuntui, ettei 
alakuloisuuteni hellit-
tänyt edes perheeni 
tai ystävieni avulla. 0 1 2 3   

Tuloksesi      
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MIELIALAKYSELY BDI 13 
 
Mielialaoireita käsittelevä kyselylomake mielialakysely BDI 13 on tarkoitettu työväli-
neeksi nuoren depressio-oireiden seulontaan esimerkiksi vastaanottotilanteen yhteydessä. 
(5) Kysely on hyvä keino tuoda esille nuoren ajatuksia ja tunteita joita hän ei kenties muu-
ten sanoisi. Esimerkiksi Vantaalla kysely tullaan tekemään kevään 2008 aikana kaikille 8-
luokkalaiselle ilman että he osoittavat mitään oireilujen merkkejä ja näin päästään seulo-
maan yli 2500 oppilasta ja puuttumaan oireisiin mahdollisimman ajoissa. 
 
1. Minkälainen on mielialasi? 
 
1 mielialani on melko valoisa ja hyvä 
2 en ole alakuloinen tai surullinen 
3 tunnen itseni alakuloiseksi ja surulliseksi 
4 olen alakuloinen jatkuvasti, enkä pääse siitä 
5 olen niin masentunut ja alavireinen, etten enää kestä 
 
2. Miten suhtaudut tulevaisuuteen? 
 
1 suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti 
2 en suhtaudu tulevaisuuteen toivottomasti 
3 tulevaisuus tuntuu minusta melko masentavalta 
4 minusta tuntuu, ettei minulla ole tulevaisuudelta mitään odotettavaa 
5 tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat muuttuisivat pa-
rempaan päin 
 
3. Miten katsot elämäsi sujuneen? 
 
1 olen elämässäni onnistunut huomattavan usein 
2 en tunne epäonnistuneeni elämässä 
3 minusta tuntuu, että olen epäonnistunut pyrkimyksissäni tavallista useammin 
4 elämäni on tähän saakka ollut vain sarja epäonnistumisia 
5 tunnen epäonnistuneeni täydellisesti ihmisenä 
 
4. Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi? 
 
1 olen varsin tyytyväinen elämääni 
2 en ole erityisen tyytyväinen 
3 en nauti asioista samalla tavoin kuin ennen 
4 minusta tuntuu, etten saa enää tyydytystä juuri mistään 
5 olen täysin tyytymätön kaikkeen 
 
5. Minkälaisena pidät itseäsi? 
 
1 tunnen itseni melko hyväksi 
2 en tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi 
3 tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein 
4 nykyään tunne itseni arvottomaksi melkein aina 
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5 olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton 
 
6. Onko sinulla pettymyksen tunteita? 
 
1 olen tyytyväinen itseeni ja suorituksiini 
2 en ole pettynyt itseni suhteen 
3 olen pettynyt itseni suhteen 
4 minua inhottaa itseni 
5 vihaan itseäni 
 
7. Onko sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia? 
 
1 minulla ei ole koskaan ollut itsemurha-ajatuksia 
2 en ajattele enkä halua vahingoittaa itseäni 
3 minusta tuntuu, että olisi parempi, jos olisin kuollut 
4 minulla on tarkat suunnitelmat itsemurhasta 
5 tekisin itsemurhan, jos siihen olisi mahdollisuus 
 
8. Miten suhtaudut vieraiden ihmisten tapaamiseen? 
 
1 pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta 
2 en ole menettänyt kiinnostusta muihin ihmisiin 
3 toiset ihmiset eivät enää kiinnosta minua niin paljon kuin ennen 
4 olen melkein menettänyt mielenkiintoni sekä tunteeni toisia ihmisiä kohtaan 
5 olen menettänyt mielenkiintoni muihin ihmisiin, enkä välitä heistä lainkaan 
 
9. Miten koet päätösten tekemisen? 
 
1 erilaisten päätösten tekeminen on minulle helppoa 
2 pystyn tekemään päätöksiä samoin kuin ennenkin 
3 varmuuteni on vähentynyt ja yritän lykätä päätöksen tekoa 
4 minulla on suuria vaikeuksia päätösten teossa 
5 en pysty enää lainkaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä 
 
10. Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi? 
 
1 olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni 
2 ulkonäössäni ei ole minua haittaavia piirteitä 
3 olen huolissani siitä, että näytän epämiellyttävältä 
4 minusta tuntuu, että näytän rumalta 
5 olen varma, että näytän rumalta ja vastenmieliseltä 
 
11. Minkälaista nukkumisesi on? 
 
1 minulla ei ole nukkumisessa minkäänlaisia vaikeuksia 
2 nukun yhtä hyvin kuin ennenkin 
3 herätessäni aamuisin olen paljon väsyneempi kuin ennen 
4 minua haitta unettomuus 
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5 kärsin unettomuudesta, nukahtamisvaikeuksista tai liian aikaisesta kesken unien 
heräämisestä 
 
12. Tunnetko väsymystä ja uupumusta? 
 
1 väsyminen on minulle lähes täysin vierasta 
2 en väsy helpommin kuin tavallisestikaan 
3 väsyn helpommin kuin ennen 
4 vähäinenkin työ väsyttää ja uuvuttaa minua 
5 olen liian väsynyt tehdäkseni mitään 
 
13. Minkälainen ruokahalusi on? 
 
1 ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia 
2 ruokahaluni on ennallaan 
3 ruokahaluni on huonompi kuin ennen 
4 ruokahaluni on nyt paljon huonompi kuin ennen 
5 minulla ei ole enää lainkaan ruokahalua 
 
14. Oletko ahdistunut ja jännittynyt? 
 
1 pidän itseäni melko hyvähermoisena enkä ahdistu kovinkaan helposti 
2 en tunne itseäni ahdistuneeksi tai “huonohermoiseksi 
3 ahdistun ja jännityn melko helposti 
4 tulen erityisen helposti tuskaiseksi, ahdistuneeksi tai jännittyneeksi 
5 tunne itseni jatkuvasti ahdistuneeksi ja tuskaiseksi kuin hermoni olisivat “loppuun 
kuluneet” 
 
Vastaukset voidaan pisteyttää seuraavasti: 1-2 =0 p, 3 =1 p, 4 =2 p, 5. =3 p. Enimmäispis-
temäärä kysymyksistä 1-13 on 39. Yhteenlasketut pisteet voidaan jakaa kuvaamaan ma-
sennusoireiden syvyyttä: 0-4 pistettä = ei depressio-oireita, 5-7 pistettä lieviä masen-
nusoireita, 8-15 pistettä kohtalainen masennus, yli 16 pistettä vakava masennus. 
 
MASENNUKSEN HOITO KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA  
 
Kouluterveydenhoidossa terveydenhoitajalla on rajalliset keinot hoitaa masennusta, mutta 
nuorta ei kuitenkaan tämän takia saa jättää vaille huomiota. Kouluterveydenhoitaja voi 
sopia nuoren kanssa useampia keskustelukertoja, joissa nuori voi tuoda huoliaan esille. 
Kouluterveydenhoitajan tulee salassapitovelvollisuuden rajoissa olla heti kun hän huomaa 
nuoressa masennuksen merkkejä yhteydessä tämän huoltajiin. Yhteistyötä vanhempien 
kanssa tulee tehdä nuoren suostumuksella. Koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan 
välinen yhteistyö on arvokasta. Yhdessä voidaan pohtia keinoja auttaa nuorta hänen hä-
dässään. Tarvittaessa nuori voidaan lähettää kouluterveydenhoidon piiristä erikoissai-
raanhoitoon. Vakavasti masentunut nuori tulee lähettää jatkohoitoon heti. Lähettäminen 
tapahtuu kouluterveydenhoitajan oman arvion mukaan lähetteellä kunnan nuorisopsykiat-
rian poliklinikalle. Kouluterveydenhoitaja voi konsultoida tarvittaessa toista koulutervey-
denhoitajaa tai koululääkäriä. Yleensä myös kuraattorin kanssa keskustellaan asiasta. Mi-
käli nuori ei pääse hoitoon heti, tulee pitää huoli, ettei hän jonotusaikana jää tuen ulkopuo-
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lelle. Nuorille on tarjolla myös erilaisia vertaistukiryhmiä, järjestöjen ylläpitämiä auttavia 
puhelimia, psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita sekä yksityissektorin palveluita. Kaikki 
palvelut vaihtelevat kunnittain ja onkin erityisen tärkeää olla selvillä oman kunnan hoito-
ketjusta. 
 
Koska masennukseen ei ole yhtä ainoaa syytä, sille ei myöskään ole yhtä ainoaa oikeaa hoi-
toa. Masentunutta hoidetaan erikoissairaanhoidonpiirissä psykoterapialla, lääkehoidolla ja 
tarvittaessa sairaalassa.  
 
Nuorten lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa suositeltavimpia ovat psykoterapeutti-
set hoitomuodot  

• kognitiivinen yksilöterapia  
• ryhmäterapia ja  
• nuorille sovellettu interpersoonallinen yksilöpsykoterapia.  

 
Vakavassa ja keskivaikeassa masennuksessa lääkitys on olennainen ja välttämätön osa hoi-
toa, joka mahdollistaa muut hoidot. Jopa 80 prosenttia potilaista voidaan hoitaa masennus-
lääkkeillä. Lääkehoitoon tulee yhdistää psykoterapia ja muu henkinen tuki. Myös itsemur-
ha-ajatukset poistuvat onnistuneen hoidon myötä. (6) Nuorten vaikeiden masennusten 
hoidossa on yleensä perusteltua käyttää lääkitystä alusta alkaen, ja se on syytä aloittaa 
myös keskivaikeassa tai lievässäkin masennuksessa, ellei pätevää psykoterapeuttista hoitoa 
ole saatavilla tai se viivästyy. Lääkehoidon osalta 18 vuotta täyttäneisiin pätevät aikuisia 
koskevat suositukset. Alle 18-vuotiaiden masennuksen lääkehoito suositellaan aloitetta-
vaksi ensisijaisesti fluoksetiinilla. Muita SSRI-ryhmän masennuslääkkeitä kuten parokse-
tiinia ja sertraliinia tai sitalopraamia, essitalopraamia ja fluvoksamiinia voidaan alle 18-
vuotiailla harkitusti kokeilla, mikäli fluoksetiini ei tehoa tai sovellu. Trisyklisiä masennus-
lääkkeitä ei suositella; niiden käyttöä voidaan harkita vain, jos muilla masennuslääkkeillä 
ei ole saatu aikaan vastetta. (6)  Muista uusista masennuslääkkeistä ei ole riittävästi tutki-
musnäyttöä. Myös nuorilla masennuslääkitystä käytetään jatkohoitona vähintään 4 - 9 
kuukauden ajan relapsin ehkäisemiseksi. (7). 
 
MUISTILISTA TUEKSI TYÖSKENTELYYN 
 

• ”Jalkaudu” koulun käytäville, tee itsesi tunnetuksi rehtorille, opettajille ja oppilail-
le. 

• Ole helposti lähestyttävä! 
• Ole luottamuksen arvoinen! 
• Ole aito, välitä nuorista, usko heitä! 
• Ole aktiivinen nuorten puolestapuhuja! 
•  Luo ja säilytä aktiivinen yhteydenpito huoltajien kanssa. 
• Toimi heti kun huomaat muutoksia, painota tätä myös muille koulun aikuisille. 
• Anna nuorelle aikaa, pyri kiireettömyyteen. 
• Ohjaa tarpeen vaatiessa herkästikin jatkohoitoon. 
• Tuen nuorta jatkohoitoon ohjauksen jonotusaikanakin, järjestä tapaamisia nuoren 

kanssa. 
• Ylläpidä avointa dialogia koulukuraattorin ja muiden avainhenkilöiden kanssa. 
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LISÄÄ TIETOA 
 
www.mielenterveysseura.fi 
www.mll.fi –Mannerheimin lastensuojeluliitto 
www.redcross.fi 
www.apua.info 
www.mielimaasta.fi 
www.mtkl.fi - Mielenterveyden keskusliitto 
www.nyyti.fi - Opiskelijoiden tukikeskus 
www.pela.fi - Pelastakaa Lapset ry 
www.nuortenkriisipiste.com 
www.rikosuhripaivystys.fi 
www.traumaterapiakeskus.com 
www.tukinet.fi 
www.huoma.fi 
http://www.ktl.fi/publications/2000/nuortendepressio.pdf 
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LIITE 7: Työskentelyn aikataulu 
 
OTT Ryhmänohjaus: 
 
10.2.2006 Aiheen miettiminen 
17.3.2006 Aiheen miettiminen 
5.5.2006 Aiheen miettiminen 
 
29.9.2006 Aihe: Nuorten masennus, työelämätaho mukaan, suullinen sopimus 
3.11.2006 Teoriaa aiheesta. Alustava sis. luettelo. Valmistautuminen seminaa-

riin 
6.12.2006 Käynti Suomen Mielenterveysseurassa Marjo Hannukkalan kanssa 
8.12.2006 Teorian kirjoittamista, valmistautuminen seminaariin 
 
18.-19.12.2006 Aiheen esittely seminaarityöskentelyssä, opponointi 
 
26.1.2007 Kirjallinen sopimus Suomen mielenterveysseuran kanssa 
23.3.2007— Teorian kirjoittamista 
21.5.2007 
Tammi-maaliskuu 07, työharjoittelu Peltolan koululla. Lähdemateriaalin keruuta. 
21.3.2007 Peltolan koulu, aiheesta luento. 
 
15.8.- 
16.11.2007 Työn kirjoittamista, oppaan suunnittelua, kuvitus oppaaseen, sähkö-

postikeskustelut Marjo Hannukkalan kanssa 
 
5.11.2007 Alkuperäinen työn esitarkastukseen jättö. 
 
23.10.2007 Käynti Suomen Mielenterveysseurassa, arviointikeskustelu työstä. 
 
23.1.2008 Palautearviointi oppaasta, muokkaus palautteen perusteella. 
 
7.2.2008 Käynti Suomen Mielenterveysseurassa, viimeisimmät kuulumiset, jat-

ko-opinnäytteeseen materiaalia. 
 
14.1.- 
11.2.2008 Työn viimeistelyä 
 
12.2.2008 Opinnäytetyön seminaari esitys, opponointi 
 
12.2.- 
26.2.2008 Työn muokkaaminen kommenttien perusteella 
 
3.3.2008 Sidottu työ, kypsyysnäyte. 
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LIITE 8: Hankesuunnitelma 
 
HANKESUUNNITELMA 
 
Tausta 
 
Tämän opinnäytetyön ajatus lähti liikkeelle syksyllä 2006 eri medioissa olleiden uu-
tisointien vuoksi. Stakes julkaisi vuoden 2006 Kouluterveyskyselyn elokuussa ja 
sen jälkeen useat eri lehdet sekä televisio uutisoivat nuorten masennuksen lisään-
tymisestä pääkaupunkiseudulla. Kouluterveystutkimuksen mukaan masentunei-
suus on lisääntynyt erityisesti tytöillä mutta myös pojat tunnustivat masentuneisuu-
den. Uutisoinnissa kävi myös ilmi, että yläasteikäiset kokivat, ettei koulun organi-
saatiosta löydy apua ongelmiin varsinkaan, kun on kysymys asioista kouluasioiden 
ulkopuolella. Oma mielenkiintoni aiheeseen heräsi juuri näiden artikkelien kautta. 
Olen erityisen kiinnostunut valmistuttuani työskentelemään kouluterveydenhuollos-
sa ja halusin siksi opinnäytetyöni aiheen koskettavan kouluterveydenhuoltoa. Uu-
sien työmenetelmien kehitteleminen tuntui myös mielekkäältä ajatukselta ja kun 
sain Suomen mielenterveysseuralta apua aiheen rajaamiseen ja ohjeita kansion 
sisällön tuottamiseen tuntui siltä, että tässä se aihe nyt on. Toivon valmiilla kansiol-
la olevan hyötyä etenkin vastavalmistuneille terveydenhoitajilleen työssään koulus-
sa. Puheeksi ottamisen helpottuminen ja ennalta ehkäiseminen ovat myös tärkeitä 
tavoitteita työssäni jo siksi, että masentuneille nuorille on harvoin tällä hetkellä tar-
jottavissa jatkohoitopaikkoja. Toivon, että omalla työmenetelmän kehittämisellä oli-
si hyötyä myös nuorille. 
 
Hankkeen organisaatio ja yhteistyöryhmät 
 
Teen opinnäytetyöni yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa, Marjo 
Hannukkalan avustuksella. Kohderyhmä on kouluterveydenhoitajat. 
 
Tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on saada aikaiseksi toimiva ja käyttökelpoinen työväline 
kouluterveydenhoitajille. Tavoitteena on kansion avulla tehostaa kouluterveyden-
hoitajan keinoja puuttua nuoren masennukseen, puheeksi ottamista ja ennaltaeh-
käisyä. Lisäksi tarkoituksena on kehittää käytännön työvälineitä. 
 
Tulokset 
 
Tärkein konkreettinen tulos johon pyrin, on käyttökelpoisen kansion luominen. Toi-
von että valmis kansio on niin toimiva, että se voitaisiin jakaa vastavalmistuville 
terveydenhoitajille Helsingin alueella. Vaihtoehtoisesti tuotos voitaisiin jakaa inter-
netin kautta.  
 
Hankkeen toteutusstrategia ja mahdolliset riskit 
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Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Lopputu-
loksen arvioinnin suoritan terveydenhoitajien kanssa siten, että käyn valmiin kansi-
on kanssa eri kouluissa kyselemässä mielipiteitä kansiosta ja teen mahdolliset kor-
jausehdotukset tämän kyselyn perusteella. Mahdolliset riskit, jotka vaikuttavat lop-
putulokseen, ovat oma jaksaminen, aineiston laajuus sekä kouluterveydenhoito 
harjoittelujakson epäonnistuminen. Lisäksi yhtenä riskinä on terveydenhoitajien 
vastaamattomuus koskien arviointia. 
 
Aikataulu  
 
Aineiston keruu ja seminaarit alkoivat keväällä 2006. Aineiston keruu ja kirjoittami-
nen jatkuu syksyllä 2006 aina syksyyn 2007 asti. Tapaaminen Suomen Mielenter-
veysseurassa joulukuussa 2006. Koulutustilaisuus Suomen mielenterveysseuran 
järjestämänä tammikuussa 2007. Kouluterveydenhoito harjoittelu keväällä 2007. 
Kirjoittamista kevät 2007 ja palautteen mukaan korjaamisia keväällä 2007. Viimeis-
telyä syksy 2007. Kansion ulkonäön suunnittelu kevät-syksy 2007. Valmis tuotos 
syksy 2007.  
 
Raportointi, arviointi ja seuranta 
 
Lähetän työstäni Suomen mielenterveysseuraan Marjo Hannukkalalle versioita, joi-
ta hän kommentoi läpi koko prosessin. Ohjaavat opettajat arvioivat ja seuraavat 
edistymistä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           91 

LIITE 9: Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 

 



           92 

 
 
 
 
 
 



           93 

LIITE: 10 Palautekysely oppaasta 
 
 
JÄITKÖ KAIPAAMAAN SISÄLTÖÖN JOTAIN LISÄÄ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLIKO JOKIN MIELESTÄSI TURHAA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOETKO HYÖTYVÄSI OPPAASTA? MITEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLIKO JOKIN ASIA ERITYISEN HYVÄÄ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


