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Puhumalla mieli hyvinvoivaksi

OPPAAN
TARKOITUS
JA TAUSTAA

SISÄLTÖ

Tämän oppaan tarkoitus on auttaa lähijohtajia ottamaan puheeksi nuoren mielen
hyvinvointi työpaikoilla. Tilastot osoittavat,
että nuorten mielenterveyteen liittyvät
haasteet kasvavat hälyttävää vauhtia.
Haasteista pitää osata keskustella työpaikalla, jossa vietämme päivittäisestä
ajastamme kolmanneksen. Yritys tarvitsee
menestyäkseen hyvinvoivia työtekijöitä ja
mielen hyvinvointi on osa kokonaisvaltaista
hyvinvointia.
Haluamme tämän oppaan kautta madaltaa
kynnystä ottaa mielen hyvinvoinnin haasteet puheeksi työpaikolla ja sitä kautta
kantaa oman kortemme kekoon mielen
hyvinvoinnin haasteiden ehkäisemiseksi.
Toivomme myös, että työpaikalla vietetty
aika mahdollistaa kehittymisen myös mielen hyvinvoinnin osalta. Opas on koottu
hyödyntäen MIELI Suomen Mielenterveys
ry:n sivuilta löytyvää materiaalia, sekä
asiantuntijana toimii Heltti Oy:n työpaikkapsykologi Johanna Ojala-Oksanen.
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NUORTEN
KOHTAAMINEN
TYÖPAIKALLA

Jokainen kokee välillä elämässä haasteista ja pettymyksiä, se on normaalia. Välillä on
stressiä, satunnaisia uniongelmia tai läheisen menetyksestä johtuvaa surua, välillä kaikki
vain saattaa ahdistaa. Joillekin nuorista ensimmäiset pettymyksen kokemukset tulevat
vastaan vasta työelämässä. Tällöin on hyvä, että lähijohtajalla on perustietämys, miten
kohdata nuoren mielen haasteet; milloin riittää keskustelu ja milloin nuori tulee ohjata
ammattilaisen pakeille.
Nuorelle välitetään väärää viestiä, jos mielen pahoinvoinnista ei kyetä työpaikalla
keskustelemaan ja esiintuodut haasteet ulkoistetaan heti terapeutille. Näin uskotaan
myös Soldemilla. Terapeutteja ei riitä ratkomaan kaikkien nuorten normaalissa arjessa
eteen tulevia haasteita. Yritysten työntekijöillä tulee olla valmius kohdata nuoren mieli niin
hyvin- kuin pahoinvoivana.
Mielen hyvinvoinnista puhuminen on tärkeää ja sitä ei tulisi pelätä. Jokaisessa
organisaatiossa tulisi olla valmiutta ottaa mielenterveyden asiat mukaan arkipuheeseen.
Niitä ei tule piilottaa maton alle. Mielenterveyden teemoista tulee jutella ihan kuin mistä
tahansa hyvinvointiin liittyvistä huolista. Tätä ajatusta tukee myös tehty tutkimus, joka
julkaistiin Harvard Business Review’ssa (Greenwood, Bapat & Maughan 2019).
Tutkimuksen mukaan ihmiset haluavat jutella mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista
työpaikalla ja toivovat, että keskustelulle näihin asioihin liittyen olisi enemmän tilaa.
Tutkimuksessa kuitenkin kuvataan, että asia ei ole näin kaikissa yrityksissä. Tämä on
valitettavaa ja mielestämme asia vaatii muutosta pikimmiten.
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MITÄ
ON MIELEN
HYVINVOINTI?

Kokee oman elämänsä hyvänä ja merkityksellisenä.
Osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kykynsä.
Pystyy luomaan ja ylläpitämään hyviä ihmissuhteita ja osallistumaan eri yhteisöjen
toimintaan.
Kykenee hyväksymään elämässä tapahtuvat muutokset ja käsittelemään vastaan tulevia
pettymyksiä.
Osaa tukeutua toisiin ja pyytää apua, jos omat voimavarat vähenevät.

MIELEN HYVINVOINTI
ON KUIN FYYSINEN
KUNTO –
SITÄ VOI VAHVISTAA.

MIELI Suomen Mielenterveys ry (2019) ohjeistaa hoitamaan mielen hyvinvointia samoin
kuin fyysistä kuntoa. Mielen hyvinvointia voi vahvistaa pienillä arkisilla asioilla. Ihan
samoin kuin vahvistaisit fyysistä kuntoasi. Ihminen on kokonaisuus, eikä mieltä voi erottaa
kokonaisuudesta pois, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Seuraavalla
sivulla on työkaluja mielen hyvinvointiin.
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TYÖKALUJA
MIELEN
HYVINVOINTIIN

1. Pidä arjessa rytmi ja rutiinit
Arjen rutiinit, kuten ruokailut, työt ja harrastukset luovat päiviin ryhtiä. Rutiinit vahvistavat
itseluottamusta ja lisäävät jaksamista. Päivästä tai viikosta toiseen toistuvat toiminnot
lisäävät arjen hallinnan tuntua. Omaa päivän rytmitystä voi tarkastella tekemällä itselleen
koulusta tutun lukujärjestyksen. Laita lukujärjestykseen ainakin seuraavat asiat:
herätys
ruokailut
työ
liikunta
harrastukset
nukkumaanmenoaika.
Liian täysi lukujärjestys voi antaa aihetta arjen rutiinien karsimiselle. Siten unelle ja
riittävälle palautumiselle jää tarpeeksi aikaa. Liian tyhjä lukujärjestys puolestaan voi
näyttää tarpeen vaikkapa uudelle harrastukselle, joka tuo arkeen iloa.

2. Hyvinvoiva mieli tarvitsee riittävästi unta ja lepoa
Mielen hyvinvointia voi parantaa sillä, että nukkuu ja lepää riittävästi. Jokaisella
on ajoittain haasteita unen kanssa ja se on ihan normaalia. Jos haasteet nukkumisen
tai unen kanssa jatkuvat pitkään, kannattaa ottaa asia puheeksi esimerkiksi
työterveyden kanssa.
Hyvä päivän rytmitys auttaa hyvään uneen ja varmistaa riittävän levonsaannin. Nukkumaan
kannattaa mennä samoihin aikoihin joka päivä ja jättää älylaitteiden käyttö vähemmälle
iltaisin. Kovin raskasta ateriaakaan ei suositella syötäväksi juuri ennen nukkumaanmenoa.
Hyvä mittari hyvään uneen on, että herää aamulla virkeänä ja jaksaa hoitaa päivän rutiinit
toimeliaasti.
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3. Keho ja mieli tarvitsevat hyvää ja monipuolista ravintoa
Hyvä ruoka, parempi mieli. Mitä värikkäämpi annos lautasella on, sitä enemmän mieli ja
keho saavat hyviä ravintoaineita. Syöminen jo itsessään tuottaa mielihyvää. Hyvillä
valinnoilla varmistaa riittävien ja omaa hyvinvointia ylläpitävien ravintoaineiden saannin.
Lisää tietoa aiheesta löytyy täältä. Ravintosuosituksissa ohjeistetaan syömään puoli kiloa
kasviksia päivässä. Jos tämä kuulostaa haastavalta, niin voi lisätä vähän jotain tuoretta
joka aterialle. Pienikin muutos ravintotottumuksiin on mielelle hyväksi.

4. Liikunta tuottaa hyvää oloa
Liikunta vapauttaa hyvän olon hormoneja. Säännöllinen liikunta kohottaa kuntoa. Hyvä
kunto puolestaan auttaa stressin ja vastoinkäymisten hallinnassa. Liikkumiseen on omat
suosituksensa, mutta jos aloittaminen on hankalaa, jo pelkästään kymmenen minuuttia
reipasta kävelyä päivässä riittää. Liikunta tulisi aina laittaa lukujärjestykseen, ja siitä
kannattaa tehdä viikoittainen rutiini.

5. Aikaa tärkeiden ihmisten kanssa
Mieltä vahvistaa aika läheisten ihmisten kanssa. Ystävien ja läheisten kanssa jaetaan ilot
ja surut. Jos mieli on matala, puhuminen tärkeän ihmisen kanssa usein auttaa. Alla päin
olevan ystävän voi kutsua luokseen syömään. Yhteinen ruokailu, värikäs ruoka ja
rauhallinen ruokailutahti ovat hyviä tapoja vahvistaa mieltä.
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HYVÄKSI HAVAITTU
TOIMINTAMALLI:
MATALAN
KYNNYKSEN
KESKUSTELUAJAT

Soldemilla nuoren mielen vahvistamiseksi on otettu käyttöön Puhu mulle -keskustelutuki.
Mielen hyvinvointiin on satsattu lisää resursseja järjestämällä työntekijöille viikoittaisia
keskusteluaikoja. Keskustelutukea työntekijöille antavat työsuojeluvaltuutettu sekä pitkän
työuran nuorten parissa tehnyt lähijohtaja. Työntekijöitä on rohkaistu ottamaan
puheeksi kaikki mieltä painavat asiat. Keskustelujen tuloksena on huomattu, että mieltä
painavat asiat ovat yleensä hyvin arkisia ja tavallisia, ja niihin saa tarvittavan avun ihan
vain keskustelemalla.
Millaisia aiheita nuoret ovat nostaneet esiin Puhu mulle -keskustelutuessa?
Nuori voi uskaltaa sanoa ääneen, ettei ole motivaatiota tehdä työtä, ja se tuottaa mielen
pahoinvointia. Tällöin mietitään haasteen juurisyytä ja pyritään löytämään sopiva ratkaisu.
Toisen nuoren mieltä painaa epävarmuus omasta urasta ja kehittymisen mahdollisuuksista
joko Soldemin sisällä tai Soldemin ulkopuolella. Nuorella voi olla todella huono itsetunto tai
kokemus, ettei tunnista omia vahvuuksiaan. Tällöin keskusteluissa harjoitellaan omien
vahvuuksien sanoittamista ja vahvistetaan sitä kautta nuoren itsetuntoa, suunnitellaan
jatko-opintojen suorittamista tai työntekijän uraa siirtymällä Soldemilta toiseen
organisaatioon. Keskusteluissa käydään läpi myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Muun
muassa oman elämänhallinnan haasteisiin etsitään keskusteluiden kautta ratkaisuja ja
tukimuotoja.
Usein nuoren mieli on saatu paremminvoivaksi antamalla aikaa keskustelulle ja
tukea siihen, ettei hankalia asioita tarvitse pohtia itsekseen. Tällä tavalla kärpäsestä ei
pääse muodostumaan nuoren mielen pahoinvointia lisäävää härkästä. Varhaisen
keskustelutuen avulla mielen pahoinvointi ei ainakaan pitkity ja äidy pitkäaikaiseksi
ongelmaksi. Päin vastoin, näin tehdään ennaltaehkäisevää työtä jokaisen nuoren mielen
hyvinvoinnin eteen. Tämä vaatii organisaatiolta halua lisätä resursseja tukeakseen mielen
hyvinvointia ja rohkeutta avata ovet vaikeillekin keskusteluille.
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Alle on koottu muutamia esimerkkejä millaisista asioista työntekijämme ovat halunneet keskustella ja millaisia ratkaisuja yhdessä keskustelemalla on luotu.
Oma elämän hallinta
Pelaaminen kestää yömyöhään ja unet jää vähille.
parempi rytmitys.

Rohkaistaan luomaan päivään

Ruokaillaan miten sattuu ja mitä sattuu.
Jutellaan hyvän ja laadukkaan
ravinnon tärkeydestä.
Nuorella on taloudellisia haasteita.
Jutellaan siitä millaisilla valinnoilla
arjessa saadaan rahatilanne balanssiin.
Työuran suunnittelu
Nuori on epävarma omasta osaamisestaan.

Tehdään yhdessä listaus vahvuuk-

sista.
Opinnot mietityttävät.
Jutellaan eri vaihtoehdoista opiskella, ja miten opintoihin
hakeudutaan.
Haaveena kiinteistövälittäjän ura.
Mietitään yhdessä, mitä taitoja tulee kehittää,
että on valmiudet toimia kiinteistönvälittäjänä.
Motivaatio hukassa
Pyritään keskustellen löytämään, mikä työssä on aiemmin motivoinut tai mikä voisi
jatkossa motivoida.
Jos motivaattorina on raha, mietitään yhdessä, mitä raha
mahdollistaisi esim. kauan halutun uuden kitaran.
Haetaan lisää vastuuta tai erilaista tekemistä.
Buusterina esim. osallistuminen
sometiimin toimintaan tai uusien myyjien sparraamiseen, peilaten myyjän kiinnostuksen
kohteisiin.
Tietyissä tapauksissa eteenpäin rohkaisu eli pehmeä exit myyjän kehittymispolun
kautta.
Talentchain-verkoston työpaikat tai vinkit työpaikan hakuprosessiin ja
osaamiskartoitus
”Tässä on ollut hieman vaikeaa aikaa myynnin ja henkilökohtaisten asioiden kanssa, mutta
Puhu mulle - ansiosta on päässyt puhumaan ja purkamaan asioita, jotka ovat auttaneet
jaksamaan. On hienoa, että täältä työpaikalta löytyy henkilöitä, jotka jaksavat meitä auttaa
monissa asioissa.”
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MITEN AVATA
KESKUSTELU
NUOREN KANSSA?

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokainen kokee välillä mielen
pahoinvointia. Jollei ole koskaan kokenut pahoinvointia, ei voi tietää, miltä hyvinvoiva mieli
tuntuu. Ajoittainen stressi, ahdistus, pettymyksen tunteet tai uniongelmat kuuluvat
normaaliin arkeen. Niihin on olemassa hyvinkin arkisia selviämiskeinoja. Nuoren kanssa voi
ottaa puheeksi näitä aiheita rohkeasti.
Tunteista kannattaa jutella. Tunteita on monenlaisia ja tunnetilat saattavat vaihdella
useinkin päivän aikana. Onhan nuori tietoinen, että kaikki tunteet ovat sallittuja?
Ahdistavaa oloa helpottaa, kun siitä pääsee juttelemaan jonkun kanssa. Usein siihen riittää
kuuntelu, keskustelu sekä neuvot ja tuki.
Hyvänä ohjenuorana nuoren kanssa keskusteluun kannattaa käyttää MIELI Suomen
Mielenterveys ry:n Mielenterveyden käsi -julistetta (2019). Julisteessa kerrotaan
miten arkisilla valinnoilla voi vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Julisteeseen on listattu valmiita kysymyksiä, joiden avulla jutun juurta löytyy varmasti, jos on itse valmis ottamaan
asiat puheeksi.
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MIELI ry (2019). Mielenterveyden käsi (uusi).
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MISTÄ LÄHIJOHTAJA
VOI TUNNISTAA, ETTÄ
NYT TARVITAAN
AMMATTIAPUA?
Aina pelkkä keskustelutuki työpaikalla ei auta, vaan tarvitaan oikean ammattilaisen
apua. Silloin ohjaamme työntekijän ottamaan yhteyttä työterveyteemme Helttiin. Heltin työterveyspsykologi Johanna Ojala-Oksala (2020) ohjeistaa ammattilaisena, millaisia hälytysmerkkejä lähijohtajan olisi hyvä huomioida:
Lähijohtajan voi tarkkailla tiettyjä asioita, jos
työntekijän hyvinvointi mietityttää: Eristäytyminen ja
vetäytyminen sosiaalisista tilanteista, fyysisen
aktiivisuuden vähentyminen tai lisääntyminen
(ylivireys), virheiden lisääntyminen, työsuorituksen
heikkeneminen, ”paljon säätöä, vähän tulosta” toiminta, apaattisuus, keskittymisvaikeudet, unohtelu, mielialan voimakkaat vaihtelut, ärtyneisyys ja
matala mieliala.
Tärkeää on huomioida, että asianomainen ei välttämättä kerro omista tunnelmistaan ja
voinnistaan, vaan niistä saattaa joutua kysymään aktiivisesti. Hyvänä ohjenuorana voi
pitää sitä, että jos joku asia työntekijän olemisessa tai tekemisessä muuttuu voimakkaasti, aina kannattaa kysyä, mistä muutos mahdollisesti johtuu.
Toisaalta vaikka työntekijän olemuksessa tai käytöksessä ei mikään olisi muuttunut,
mutta esimiehenä tiedät, että työntekijän kotona, perheessä tai lähipiirissä on raskaita
asioita (väkivalta, kiusaaminen, erot tai menetykset, päihteiden käyttö, psyykkisiä
häiriötä lähipiirissä tai vaikkapa työttömyyttä) menossa, silloinkin on sekä huomaavaista että hyvinvoinnin kannalta järkevää kysyä, miten asianosainen voi.
Työuupumuksessa tyypillistä on uupumusasteinen väsymys, joka ei mene nukkumalla
ohi, kyynisyys, jolloin henkilö alkaa epäillä oman työnsä merkitystä ja alentunut
ammatillinen itsetunto, jolloin henkilö ei usko selviytyvänsä työstään tai osaavansa
työtään. Myös erilaiset fyysiset oireet, kuten pää-, selkä- tai hartia- tai mahakipu ovat
tyypillisiä. Lisäksi saattaa esiintyä erilaisia huimausoireita tai epätodellisuuden
tunnetta. Masennuksessa esiintyy myös toisinaan erilaisia ja epämääräisiäkin
kipuoireita, mutta mielialan lasku on selkein oire. Henkilö ei silloin tahdo saada
mielihyvää sellaisista asioista, jotka aiemmin olivat mieluisin.
10

Puhumalla mieli hyvinvoivaksi

MISTÄ LÖYTÄÄ
OIKEA
AVUNTARJOAJA?

Nuoren mielen vahvistamiseksi löytyy monia eri palveluntarjoajia, ne tulee vain osata löytää
avuntarjoajien palveluviidakosta. Linkin takana on listattu osa tämänhetkisiä, pirkanmaalaisia palvelutarjoajia, joita nuori voi hyödyntää.
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LOPUKSI

Rohkaistaan työntekijää ja lähijohtajaa ottamaan mielen hyvinvointiin liittyvät aiheet
keskusteluissa esille. Vastataan jokaisessa organisaatiossa nuorten toiveeseen, että
mielen hyvinvointiin liittyvistä haasteista saa ja uskaltaa puhua. Annetaan nuorille se tuki,
mitä he juuri siinä hetkessä tarvitsevat. Annetaan myös lähijohtajille tuki ja valmius ottaa
asioita puheeksi. Toivomme todella, että jokaisessa organisaatiossa johdon taholta tämä
asia koetaan tärkeäksi ja siihen laitetaan paukkuja, jotta nuorten mielen pahoinvointikierre
saadaan katkaistuksi. Mielen hyvinvoinnista tulee uskaltaa puhua ja nuoren mieli tulee
uskaltaa kohdata.

Oppaan koostaminen / kirjoittaminen
Maija Niemelä
Taitto
Elina Nordlund

Tämä opas on osa Talentchain-verkoston Nuori mieli -sarjaa, joka tuottaa tapahtumia,
oppaita ja muita sisältöjä nuoren mielen hyvinvoinnin tueksi. Tutustu Talentchainiin.

12

LÄHDELUETTELO

LOPUKSI

Greenwood, K., Bapat, V. & Maughan, M. 2019. Research: People Want Their Employers
to Talk About Mental Health. Harvard Business Review 7.10.2019, päivitetty
22.11.2019. Viitattu 26.3.2020. https://hbr.org/2019/10/research-people-want-theiremployers-to-talk-about-mental-health
MIELI Suomen Mielenterveys ry 2019. Mielenterveyden käsi (uusi). Viitattu
26.3.2020. https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/mielenterveyden-k%C3%A4si-uusi
Oksala-Ojala, J. 2020. Heltti Oy:n työpaikkapsykologi. Sähköpostiviesti 3.3.2020.
Vastaanottaja M.Niemelä. Ohjeita osioon lähijohtajan hälytysmerkit.

Opas julkaistu 2.4.2020 päivitetty 9.6.2020

13

