
Ville Särkelä

Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry

Jaksaa, jaksaa? –hanke



• Yeesin ja Nyytin ensimmäinen
yhteishanke
• Toisen asteen opiskelijoiden

uupumisen ehkäiseminen ja 
opiskeluinnon lisääminen
• STEA-rahoitus 2019-2022
• Toimintamalleja ja koulutusta

opiskelijoille sekä henkilökunnalle
• Yhteisöllinen näkökulma uupumiseen

Jaksaa, jaksaa? hanke



• Suomen Lukiolaisten Liitto

• Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

• Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
• Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 

urheiluliitto SAKU ry
• MIELI Suomen Mielenterveys ry

• Helsingin yliopisto, professori Katariina Salmela-Aro
ja tohtorikoulutettava Kati Puukko

• Oppijan oikeus - opettajan taito (Haaga-Helia/OKM) 
• EMPYRE (Empowering Youth - Successful youth 

work practices in Europe (Xamk/Erasmus+) 

Yhteistyössä



"Omaan uupumukseeni on auttanut se, kun

koululta on saanut vihdoin tukea. Opettajat

loivat ympäristön, jossa oli turvallista

myöntää, että töiden määrä oli liikaa ja tarvitsi

apua. Vieläkään uupumus ei ole täysin

kunnossa, mutta yhdessä opettajien kanssa

ollaan pyritty etsimään keinoja, miten voidaan

pitää opinnot liikkeessä siten, etteivät ne 

kuormita kuitenkan liikaa." 



• Mielenterveys on meillä kaikilla, koko
elämämme ajan. Se on osa
kokonaisvaltaista terveyttä.

• Kuten muitakin taitoja, mielenterveystaitoja
voi harjoitella ja vahvistaa.

• Jokainen kohtaa myös mielenterveyden
haasteita elämässään omakohtaisesti tai 
läheisten ihmisten kautta. Tarvitsemme
toistemme apua ja tukea elämämme eri
vaiheissa. 

Miksi mielenterveydestä on 
tärkeä puhua?



Opiskeluun liittyvä stressioireyhtymä, joka
muodostuu vakiintuneen määritelmän mukaan
kolmesta tekijästä:

1) Uupumusasteisesta väsymyksestä
2) Kyynisestä suhtautumisesta koulunkäyntiin
tai opiskeluun
3) Riittämättömyyden tunteesta opiskelijana

Myös uupumuksen emotionaalinen ja 
kognitiivinen ulottuvuus on hiljattain huomioitu
tutkimuksessa. 
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• Teoreettisena taustana uupumuksen tutkimuksessa on 
käytetty usein vaatimukset ja voimavarat -mallia.

• Ihminen kestää suurta kuormitusta ja ruuhkahuippuja, 
kunhan hänellä on mahdollisuus palautumiseen.

• Liiallinen ja jatkuva paine ja stressi kuormittaa elimistön
palautumisjärjestelmän ja voi johtaa uupumiseen.

• Meillä on vain yksi jaksaminen kaikkia elämämme osa-
alueita varten (kokonaiskuormitus). Kuka tahansa terve
ihminen voi uupua, jos kuormitus on liiallista ja liian
pitkäaikaista. 

Mitä on opiskelu-uupumus? 2/2



• Uupumus syntyy vähitellen, joten sitä voi olla 

vaikea huomata.

• Toipuminen on sitä hitaampaa, mitä kauemmin
uupumustila on kestänyt vrt. urheilijoiden ”ylikunto”.

• Uupumus uusiutuu helposti.Voi johtaa myös
masennukseen, joka puolestaan on nykyään yleisin
työkyvyttömyyden syy.

• Vakavia vaikutuksia niin yksilön itsensä kuin
yhteiskunnankin kannalta.

”Miksi tästä uupumuksesta 
pitää puhua?”



Jaksaa, jaksaa? –hankkeen tuotokset



• Mentoritoiminnassa toisen asteen opiskelija saa
itselleen mentorin, jolta saada tukea opinnoissa
jaksamiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. 
Mentorin kanssa voi pohtia myös omia
tulevaisuudensuunnitelmia sekä muita arjessa ja 
elämässä mietityttäviä asioita. 

• Mentorit ovat Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n
20-29 -vuotiaita vapaaehtoisia. Mentorina toimimiseen
käydään koulutus ja mentoreilla on tukenaan
vertaisryhmä sekä työnohjaus. 

• Mentoritoimintaa pilotoitu yhdessä hankkeen
pilottioppilaitosten kanssa.

• Jatkossa osa Yeesin vapaaehtoitoimintaa. 

Mentoritoiminta



• Matalan kynnyksen mentoritoimintaa, jota 
toteutetaan yhteistyössä SOS-Lapsikylän Ylitse! 
MentorApp - toiminnan kanssa.

• Mobiilimentorointi on sovelluspohjainen ja anonyymi
tapa pohtia mentorin kanssa opinnoissa jaksamista ja 
hyvinvointia. 

• Mentorisuhde voi olla kertaluontoinen tai 
mentoroitavan kanssa yhdessä sovitun mittainen. 
Yhdellä mentorilla voi olla useita mentoroitavia. Sekä
mentori että mentoroitava käyttävät sovelluksessa
nimimerkkejä.

• Jatkossa osa Yeesin vapaaehtoistoimintaa. 

MoMent - mobiilimentorointi



"Tavoitteeni liittyivät mielen
hyvinvointiin ja armollisuuteen, 
koen olevani pidemmällä kuin

ennen projektia. Minun on 
helpompi suhtautua asioihin

rennommin." 

"Kiitos tästä kokemuksesta, olen
erittäin tyytyväinen

mentorijaksooni. Opin paljon
uutta ja tämä kokemus on 
vaikuttanut elämääni vain 

positiivisesti. Kiitos paljon :)"

"Olen oppinut armollisuutta
itseäni kohtaan. Olen sisäistänyt
sen, että koetulokset ja lukio ei

määritäminua ihmisenä tai 
tulevaisuuttani." 

"Kiitos, että järjestätte tällaista
toimintaa! Tästä oli todella paljon
hyötyä minulle ja se auttoi minua
jaksamaan lukion loppuun asti!" 



• Kuormitusmittari on verkkopohjainen
itsearvioinnin väline, joka auttaa
tunnistamaan toisen asteen opiskeluun
liittyviä voimavaroja ja antaa palautteen
sekä vinkkejä vastausten perusteella.

• Mahdollista upottaa opilaitosten
verkkosivuille.

• Mittarin ovat tuottaneet professori
Katariina Salmela-Aro ja väitöstutkija
Kati Puukko.

kuormitusmittari.fi
https://www.yeesi.fi/jaksaa-
jaksaa/kuormitusmittari/ 
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Mittarissa jaksamista tarkastellaan
seitsemän tutkimuksissa tunnistetun tekijän
kautta (Salmela-Aro, 2018):

• Opiskeluinto
• Yhteisöllisyys
• Uupumusasteinen väsymys
• Kyynisyys
• Riittämättömyys
• Keskittymisvaikeudet
• Tunteiden hallinnan vaikeudet
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• Jaksaa, jaksaa? -koulutus on oppilaitosten
henkilöstölle suunnattu tehokas 2-3 tunnin
perehdytys opiskelu-uupumukseen ilmiönä, 
sen teoreettiseen taustaan sekä keinoihin, 
joilla uupumusta voidaan ehkäistä. 

• Koulutuksessa tarkastellaan myös
jaksamista laajempana psykologisena
kokonaisuutena. Jaksamiseen vaikuttavista
tekijöistä perehdytään tunnetaitoihin, 
fyysisen perushuollon ja 
kokonaiskuormituksen käsitteisiin, 
ajankäytön hahmottamiseen sekä
itsemyötätuntoon. 
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• Peilataan samalla myös henkilöstön oma
jaksamista

• Koulutus saatavilla vielä ensi kevääseen
hankkeen kautta sekä jatkossa Nyyti ry:n
kautta
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Hankkeessa on kehitetty Mitä kuuluu? -
koulutuskokonaisuus, joka käsittelee teemoja:

• Mielenterveys- ja tunnetaidot
• Uupumus ja jaksaminen
• Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
• Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen
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• Jokainen teema muodostaa oman noin 30 
minuutin kestoisen moduulinsa, joka käydään
läpi ohjaajan johdolla. 

• Koulutuksen ohjaajana voi toimia opettaja, 
ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja tai muu
oppilaitoksen henkilökunnan jäsen. 

• Ohjaajan ei tarvitse olla näiden teemojen
asiantuntija, vaan tarkoituksena on yhdessä
opiskelijoiden kanssa tutustua teemoihin sekä
keskustella niistä.
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KIITOS!
KYSYMYKSIÄ, AJATUKSIA TAI 

KOMMENTTEJA?


