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Sosiaalisia näkökulmia 

mielenterveyteen 
Ammatillisessa koulutuksessa työskentely on ainutlaatuinen yhteiskunnallinen 

näköalapaikka sekä nuorten että ammattioppilaitosten arkeen. Mahdollisuus 

työskennellä samanaikaisesti yksittäisten opiskelijoiden, ryhmien sekä yhteisön parissa  

Mielenterveyden kytkökset sosiaaliseen todellisuuteen 

Yksilötyössä esiin tulevat teemat usein jaettuja     

Toimijuuden näkökulma: sosiaaliset taidot eivät siirry yksilötyöstä useinkaan sellaisenaan 

nuoren toimintaan ryhmässä (-> turvallinen harjoittelu, vuorovaikutussuhteiden 

vahvistaminen, vertaisuus ja jaettu todellisuus)  

Ammatillisessa koulutuksessa huomio: aloitus/siirtymät, jatkuvan haun vaikutukset 

ryhmädynamiikkaan, työssäoppiminen, mokaaminen, avun pyytämisen haasteet, 

vanhemmat ja kotiväki resursseina, sijoitettujen nuorten ja jälkihuoltonuorten tarpeet, 

turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaiset nuoret, köyhyys, väkivallan eri muodot, ilmapiiri 

 



”No Man is an Island” – yksilöä 

korostavan ajan haasteet nuorelle 
Nuorten kohdalla ammatillisessa koulutuksessa kaksoistehtävä: oppimisen/ammattiin kasvun ja 
itsenäistymiseen liittyvät kehitystehtävät 

 

Kai Alhanen (2017): Vaikeat elämäntilanteet -> yhteydet ja sidokset katoavat-> käsitys omista kyvyistä 
heikentyy 

 

 Socio: yhdistäminen, liittyminen, osalliseksi tekeminen 

 Socius: kumppani, liittolainen 

 

Osallisuustajun vahvistaminen: Kumppanuusrooli  

Mitkä seikat vaikuttavat nuoreen ja mihin hän itse voi vaikuttaa? 

 Sidosten yhdessä tutkiminen ja vahvistaminen   

 Kyvykkyyden mahdollistaminen ja yhteisöjen vahvistaminen 

 Haavoittavat olosuhteet ja avun tarvitsemiseen liittyvä häpeä (mm. Alhanen, Brene Brown)  

 Ymmärrys yhteiskunnasta (esim. koulutuspoliittiset ratkaisut, sosioekonomiset tekijät) 

 

 

 



Mitä osallisuus on? 

Riittävä toimeentulo ja aineelliset resurssit (HAVING) 

  

Toimijuus (ACTING) 

 

Sosiaaliset suhteet, yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys (BELONGING) 

    

         

         (Raivio & Karjalainen 2013)                                                          

 

 



Osallisuus-teema Helsingin toisen 

asteen kuraattoreiden työssä  

”Reflektiiviset rakenteet kuraattorin työssä”-alustus (Laura Yliruka, 2016): 

 Miksi olemme olemassa? 

 Ketkä ovat asiakkaitamme?  

 Mitä meidän pitäisi saavuttaa asiakkaiden kannalta? 

Restoratiivinen työote-koulutus  

”Minun silmin - sinun silmin”-ohjelma  

Osallisuus-teeman ja sosiaalisen kiinnittymisen käsittelyä psykologien ja 

kuraattoreiden kehittämispäivässä 2019 (seuraavan sivun dia: 

kuraattori Katja Kuoppa)  

Dialogikoulutus 

 

 



Non-

participation 

Degrees of 

participation 

Osallisuuden portaat 

(Arnstein 1969, Hart 1992) 

  



Luovat ja toiminnalliset 

menetelmät osallisuuden 

vahvistajina  Luovat ja toiminnalliset menetelmät 
kuraattorin työssä (kuraattori Sanna 
Kattelus-Mäkisalon opinnäytetyö)  

 Ammatillisessa koulutuksessa 
työskentelevät kuraattorit (mm.  
dynaaminen opiskelukykymalli)  

 Ryhmämuotoisten luovien ja 
toiminnallisten menetelmien 
testaaminen ja jakaminen, osaamisen 
hyödyntäminen ja työparityöskentely 
yli oppilaitosrajojen 

 Ammatillisissa oppilaitoksissa on eri-
ikäisiä, erilaisilla tiedoilla ja taidoilla 
varustettuja opiskelijoita 

 Erityisammattioppilaitokset 

 S2, luku- ja kirjoitustaidottomat 
opiskelijat 

 

 



Restoratiivinen työote osallisuuden 

vahvistajana 
 

Restoratiivinen oikeus 

 

”Restorative practices is a social science that studies how to improve and repair 
relationships between people and communities. The purpose is to build healthy 
communities, increase social capital, decrease crime and antisocial behavior, repair 
harm and restore relationships.” 

 

Restoratiivisen työskentelyn hyödyt oppilaitoksessa: 

 

• Oppilaitosyhteisön turvallisuuden, työrauhan ja ilmapiirin parantaminen 

• Yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen 

• Osallisuuden lisääminen 

• Konfliktien ja häiriökäyttäytymisen vähentäminen koko yhteisössä 

• Henkilökunnan uupumisen välttäminen      (Väisänen, 2014) 

•    



Restoratiivisuus pähkinänkuoressa 

 

  

 

Konfliktit 

Häiriöt, 
haastavat 
tilanteet 

Koko ryhmä tai 
yhteisö, suhteiden 

vahvistaminen 

to with 

for not 



Restoratiivisen työotteen 

soveltamismahdollisuudet  
Ennaltaehkäisevänä työotteena (ryhmän vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen, tutustuminen) 

Aloittavat ryhmät, erilaiset hyvinvointiteemat (stressinhalinta, työelämötaidot) 

Ennaltaehkäisevän työn edut: työtapa tulee tutuksi opiskelijoille, mahdollisten konfliktien ilmetessä, 
ryhmässä on jo tieto miten asioita voidaan ratkoa puhumalla ja kuuntelemalla, sovittuihin asioihin voidaan 

palata 

Haasteiden ilmetessä 

Esim. työrauhaongelmat, ryhmän toiminnan häiriöt, ilmapiirikyselyt ja niiden käsittely, seuranta 

Kohdennetumpi työskentely (esim. voimaryhmä, erityisen tuen tarve) 

Konfliktoituneet tilanteet 

Ryhmän ilmapiiriongelmat 

opiskelijoiden välisten konfliktien selvittely ja sovittelu: opiskelijat itse osallisena konfliktin selvittelyssä ja 
ratkaisussa 

Restoratiivisen työotteen muita soveltamisaloja: 

työyhteisösovittelu , perheasiainsovittelu, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, naapurustosovittelu 

  

  



Restoratiivinen työskentely 

Puhepiiri: 

 Tuolit ovat piirissä, jotta kaikilla on 
näköyhteys toisiin 

 Puhepiirin vetäjä toimii 
fasilitaattorina ja osallistuu itsekin 

työskentelyyn 

Puhekapula (esim. pallo): 

 Vetäjä huolehtii siitä, että 
puhekapulan haltija saa puhua 

ja muut kuuntelevat 

Paripiiri (kuunteluharjoitus): 

Toinen puhuu, toinen kuuntelee  

 

 

 

 



Aloittavien ryhmien restoratiiviset 

tapaamiset 
Kaksi ryhmätapaamista 

 

Tervetuloa, työskentelytavat ja -säännöt 

Esittäytyminen ja lämmittelytehtäviä 

Ryhmän turvallisuus, tarpeet 

Mitä tarvitsen ryhmältäni, jotta voin antaa 
parastani opinnoissani? 

Mitä tarpeet (luottamus, huumorintaju… ) 
tarkoittavat? 

Miten näitä edistetään konkreettisesti 
arjessa? 

Loppupiiri: Miltä tällainen työskentely 
tuntui? (opiskelijoidn palaute 
työskentelystä) 

 



Työelämätaitojen 

vahvistaminen 

restoratiivisesti 
 (esim. ”Työ kutsuu”, ”Minä työelämässä”) 

 

Työelämätaitojen, ammattiin sosiaalistumisen ja 
ammattiylpeyden kehittyminen 

Yleisesti haastavina pidettyjen asioiden 
turvallinen käsittely ryhmässä  -> Opiskelijoiden 
kyvykkyys, toimijuus 

Ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen 
vertaisoppiminen, opiskelijoita mietityttävien 
asioiden esiin nostaminen ja sanottaminen: 

Millaiset työssäoppimistilanteet opiskelijat 
kokevat haastavina?, miten he ovat ratkaisseet 
haastavia vuorovaikutustilanteita?, millaista 
apua opiskelijat toivovat?, mistä saada apua 
kun…? millaisia epäkohtia opiskelijat 
havaitsevat? 

Opiskelijoiden toivomat teemat ja työskentelytavat 



Miten ja missä osallisuutta voidaan 

vahvistaa?  
 Johtaminen ja oppilaitoksen yleinen toimintakulttuuri:  

 THL:n ”Lomake monialaisen opiskeluhuollon johtamisen kehittämiseksi ”on erinomainen 
tarkistuslista ja apuväline yhteiseen keskusteluun! 

 Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kehittäminen: opiskelijajäsenten rekrytointi, 
perehdyttäminen. Mukaan useampia opiskelijajäseniä, vuosikellon/opiskelukykymallin 
työstäminen opiskelijoiden kanssa  

 Huomion kiinnittäminen kokouskulttuuriin: kokousten valmistelu, asioiden kerääminen, 
kokouksen toimivuuden arviointi yhdessä opiskelijoiden kanssa, sovittujen asioiden suunnittelu 
ja arviointi, tiedottaminen 

 Kohtaamisen paikat arjessa ja somessa (vapaamuotoinen yhdessäolo: opiskelijoiden 
olohuone, lautapelit, kahvit. podcastit…) 

 Palautejärjestelmät (sähköiset, ryhmätapaamisissa opiskelijoiden esiin tuomat asiat 
ilmiötasolla) 

 Miten hyvin opiskelijat ovat tietoisia heitä koskevista asioista, oppilaitoksen toimintamalleista, 
vaikuttamismahdollisuuksista? 

 Kotiväki/nuoren sijoituspaikka ammattiin opiskelevan tukena ja heidän osallisuuden 
mahdollistaminen 

 Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen (esim. oppilaitos, lastensuojelu, psykiatria) 

 

 



Osallisuuteen liittyviä kysymyksiä 

Restoratiiviset kysymykset: avoimet 
kysymykset vs. suljetut kysymykset  

 Ratkaisupakko vai asioiden kehittely? 

 

Jos olisit kärpäsenä katossa omassa 
oppilaitoksessasi, miten opiskelijoiden 
osallisuus mielestäsi toteutuu: 

 Yksilötapaamisissa? 

 Monialaisen asiantuntijaryhmän 
toiminnassa? 

 Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän 
toiminnassa? 

 Ennaltaehkäisevässä ja yhteisöllisessä 
työssä? 

 

 

 

 

 

 Miten puhumme opiskelijoista? 

 Ovatko opiskelijat kumppaneitamme? 

 Miten kuulemme, havainnoimme ja tulkitsemme 

ammattilaisina opiskelijoita? 

 Millainen on oppilaitoksen sosiaalinen turvallisuus? 

 Mistä asioista oppilaitoksessa on luvallista ja turvallista 
puhua, mistä vaikenemme? 

 Hyödynnämmekö riittävästi kokemusasiantuntijuutta 

palvelujen kehittämisessä? (esim. Osallisuuden aika)  

 Mitä teemme arjen työstä ja tutkimuksesta kertyvällä 

tiedolla? (Kehittämisrakenteet?) 
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