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• Valtakunnallinen ja 

yleishyödyllinen yhdistys

• Toiminnan tarkoituksena 

opiskelijoiden mielen 

hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn 

vahvistaminen sekä edistäminen



http://www.nyyti.fi/


• Opiskelijat, erityisesti yliopisto- ja    
ammattikorkeakouluopiskelijat, myös toinen aste

• Opiskelijoiden parissa toimivat ammattilaiset

• Opiskelijoiden parissa toimivat muut sidosryhmät (mm. 
opiskelijajärjestöt, oppilaitokset, opiskelijaterveydenhoito)

• www.nyyti.fi

http://www.nyyti.fi/


Tänään aiheena

• Miten ottaa puheeksi, kun epäilee että opiskelijalla on 
mielenterveyden ongelmia?

• Miten tukea opiskelijaa tässä ja nyt?

• Miten ja minne ohjata opiskelijaa hakemaan apua 
mielenterveyden ongelmissa?





Mielenterveyden häiriö 

tarkoittaa sairautta, joka 
vaikuttaa ajatteluun, tunne-
elämään ja käyttäytymiseen 
sekä kykyyn tehdä työtä, 
toimia arjessa ja olla 
vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa. 



• masennus

• muut mielialahäiriöt

• ahdistuneisuushäiriöt

• psykoottiset häiriöt 

• päihteiden väärinkäyttö

• mielenterveyden kriisit



Mielenterveyden ongelma 

sisältää häiriöt sekä ne oireet, 
jotka eivät ole välttämättä 
niin vakavia, että johtaisivat 
häiriödiagnoosin saamiseen.



Keskustele parin kanssa : 

• Mikä on työssäsi tyypillinen opiskelijan jaksamisesta 
nouseva huoli?



• Opiskelijoiden diagnosoidut masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat 
kaksinkertaistuneet 2000-luvulla (KOTT 2016)

• Stressi, yksinäisyys ja toimeentulo-ongelmat eivät heikennä vain hyvinvointia, vaan 
vaikeuttavat usein myös opintojen suorittamista 

• Psyykkisiä ongelmia oli lähes kolmasosalla terveystutkimukseen vastanneista 
opiskelijoista. Yleisin ongelma oli jatkuvan ylirasituksen kokeminen, sen lisäksi 
vaivasivat masentunut tai onneton olo, keskittymis- ja univaikeudet sekä 
itseluottamuksen menettäminen





• Ilmaise huolesi suoraan

• Puhu yhteistä kieltä esi . ”mä ole  huolissa i…”
• Kerro havainnoista, joita olet tehnyt

• Älä tulkitse – kysy lisää tarvittaessa

• Osoite kiinnostusta opiskelijan tilannetta kohtaan



OTA HUOLI PUHEEKSI 
KUNNIOITTAVALLA TAVALLA

• Kuuntele aktiivisesti ja 
myötätuntoisesti ennen 
kuin tarjoat apua

• Älä syyllistä tai tuomitse
• Älä väittele 
• Älä moralisoi, älä pura 

omaa pettymystäsi





• Ota aina vakavasti ja tarkista, onko ajatuksia tehdä itsemurha

• Itsemurhasta puhuminen ei lisää itsemurhariskiä

• Älä käytä kiertoilmauksia, vaan kysy suoraan

– Onko sinulla itsemurha-ajatuksia?

– Oletko ajatellut itsemurhaa?

– Oletko ajatellut tappaa itsesi?



Tarkista miten vakava tilanne on ja kysy: 

• Oletko päättänyt miten tappaa itsesi?

• Oletko päättänyt milloin sen tekisit?

• Oletko tehnyt valmisteluja aikeen toteuttamiseksi?

>> älä jätä yksin

• Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202

• 112



Tuki voi olla

• Rohkaisua puhumaan omasta tilanteesta

• Myötätuntoa 

• Toivon antamista toipumisesta 

• Käytännön apua



• Mielenterveyden häiriöt ovat todellisia 
lääketieteellisiä sairauksia 

• Niihin on saatavissa tehokasta apua

• Varhainen avunsaanti merkitsee nopeampaa 
toipumista ja uusiutumisen ehkäisemistä



• Perhe ja ystävät

• Harrastukset

• Vertaistuki

• Itsehoito-ohjelmat

• Alkoholin ja muiden päihteiden välttäminen

• https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/


TUTUSTU WWW.NYYTI.FI

• Tukea arjen- ja 
elämänhallintaan

• Tietoa apua tarjoavista 
tahoista

• Vertaistukea 

http://www.nyyti.fi/


Saatavissa oleva ammatillinen apu voi sisältää

• Lääkityksen

• Keskusteluapua tai terapiaa

• Apua toimintakyvyn ylläpitämiseen

• Apua toimeentuloon ja asumiseen

• Apua opiskeluun ja työllistymiseen



• Onko jokin erityinen syy miksi?
• Tarjoa luotettavaa tietoa siitä, mikä saattaisi auttaa
• Rohkaise toistuvasti etsimään ja ottamaan vastaan 

ammatillista apua
• Älä uhkaile, läksytä tai syyllistä saadaksesi mielen 

muuttumaan
• Ilmaise, että olet käytettävissä, kun hän apuasi tarvitsee
• Jos oireet tulevat riittävän pahoiksi, niin apua saatetaan 

tarvita vastoin henkilön tahtoa




