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Profiilit terveyden edistämisen työkaluna



TOIMEKSIANTAJA

ANKKURI-hanke

Päätavoitteena

• ammattikoululaisten kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin edistäminen ja 
terveydenedistämisen toimintojen 
juurruttaminen osaksi 
ammattikoulutoimintaa eri toimijoiden 
johtamis- ja yhteistyön mallintamisen 
avulla.

Tarkoituksena

• luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen 
toimintamalleja ammattikoululaisten 
elintapaohjaukseen sekä päihteiden 
käytön ennaltaehkäisyyn ja 
lopettamisen tueksi.



KEHITTÄMISPROJEKTIN TARVE

Terveys ja riskikäyttäytyminen

• Ammattiin opiskelevilla nuorilla enemmän lukiolaisiin 
verrattuna päihteiden käyttöä

• Tupakka

• Nuuska

• Alkoholin runsaampaa käyttöä

• Terveydentilansa kokee kohtalaiseksi tai huonoksi 
23% ammattiin opiskelevista nuorista.



VOIMAVARAT

• Voimavarat jakautuvat sosiaalisiin suhteisiin, harrastuksiin ja 
vapaa-aikaan, omiin ja yhteisön asenteisiin, itsetuntoon sekä 
tietoisuuteen terveyteen liittyvistä asioista.

• Nuorten voimavaroilla on todettu olevan yhteyttä terveyteen ja 
riskikäyttäytymiseen.

• Nuorten kanssa työskentelevien valmiuksia tunnistaa ja kartoittaa 
voimavaroja tulee edistää.

• Voimavaroja tukevassa kohtaamisessa kuunnellaan, kunnioitetaan 
ja luotetaan. 

Lähteet: Vorma 2020; Paakkari ym. 2019; Kanste 2018, Pirskanen ym. 2013.



TAVOITE JA TARKOITUS

Tavoitteena ammattiin opiskelevien nuorten 
hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukeminen 
tuottamalla tietoa nuorten voimavaroista.

Tarkoituksena kartoittaa ammattiin 
opiskelevien nuorten voimavaroja ja 

tuottaa ammattiin opiskelevista nuorista profiilit 
ja hyödyntää niitä jatkossa ammattilaisten 
työpaja –työskentelyssä.



KEHITTÄMISPROJEKTIN VAIHEET



PUOLISTRUKTUROITU KYSELY

• Syyskuussa 2020 Turun ammatti-instituutin suomenkielisille, 15-20 – vuotiaille 
opiskelijoille. n= 477. 53% tyttöjä, 45% poikia ja 2 % muun sukupuolisia.

• Vastanneita 20 eri koulutusalalta.

• Taustatiedot

• Koettu terveys

• Voimavarat

• Ihmissuhteet

• Sosiaaliset taidot

• Itsetunto ja vahvuudet

• Hyvinvoinnista huolehtiminen

• Päihteiden käyttö

• Kyselyn pohjana Tunne voimavarasi –kysely (Korhonen & Ruuskanen 2013).



VOIMAVARAT

• Kaverit ja ystävät (64%)

• Äiti (52%)

• Musiikki (32%)

• Puoliso/kumppani 28%

• Isä 27%

• Riittävä uni/lepo 25%

• Harrastus 24%

• Sisarus 21%

Pojat: Isä ja harrastukset

Tytöt: Puoliso/kumppani ja eläimet



AMMATTIIN OPISKELEVIEN NUORTEN 
HYVINVOINTIA JA PÄIHTEETTÖMYYTTÄ 
TUKEVIA VOIMAVAROJA

• Asuu vanhempiensa kanssa ja kommunikointi toimii

• Harrastus

• Tunteiden tunnistaminen

• Positiivinen ajattelu

• Tulevaisuuden tavoitteet



PROFIILIEN VOIMAVARAT



PROFIILIT
Päihteetön Minni

• Minnin tiedot perustuu 477 ammattiin
opiskelevan nuoren tyypillisimpiin 
vastauksiin.

Nuuskaava Ville

• Villen tiedot perustuu päivittäin tai viikottain 
nuuskaa käyttävän nuoren vastauksiin, jossa 
huomioitiin 75 nuoren vastaukset.

Tupakoiva Maija

• Maijan profiili perustuu 41 nuoren 
vastauksiin, jotka kertoivat tupakoivansa 
päivittäin.

Alkoholia käyttävä Panu

• Panun tiedot perustuu 18 nuoren 
vastauksiin, jotka kertoi käyttävänsä 
alkoholia pari kertaa viikossa tai päivittäin.



Profiili 4.
Päihteetön Minni
Minni on 16-vuotias vanhempiensa kanssa 
kotona asuva, ammattiin opiskeleva nuori. 
Minnin perheeseen kuuluvat äiti, isä ja 
sisarukset.

Minni kokee terveydentilansa kohtalaisen 
hyväksi. Ystävyyssuhteiden ylläpito, riittävä uni 
ja lepo, päihteettömyys sekä monipuolinen 
ravitsemus ovat hänen keinojaan huolehtia 
omasta hyvinvoinnistaan. 

Minni ei käytä nuuskaa, ei tupakoi eikä käytä 
sähkösavukkeita. Minni ei käytä myöskään 
alkoholia. Minnin tärkeimmät voimavarat ovat 
kaverit ja ystävät, äiti sekä musiikki. 



TUOTOS

• Tuotos toimii empatiatyökaluna, jonka avulla voidaan ymmärtää 
ammattiin opiskelevien nuorten voimavaroja. Voimavarojen kautta 
hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä.

• Profiilien avulla saadaan kehitystyö liikkeelle ja ideoita 
jatkotyöskentelyyn.

• Kyselyn tulokset helposti lähestyttävät profiilien avulla

• Ammattilaisten kesken syntyy yhteinen ymmärrys ammattiin 
opiskelevista nuorista voimavaroineen.



JUURRUTUS JA PYSYVYYS

Juurruttaminen

• Aito tarve 

• Taloudellisesti mahdollista

• Siirrettävyys 

• Tulevaisuudessa:

• Osallistaminen

• Palaute ja arviointi

Pysyvyys

• Hankkeessa työ jatkuu

• Hankkeen yhteistyökumppanit

• Moniammatillinen työskentely 





KIITOS!

iida.salomaa@edu.turkuamk.fi


