
1

Mielenterveyden ja 
työttömyyden suhde ja 

heijastumat
Salo 13.9.2017

Jyrki Rinta-Jouppi

Ihminen on tärkein 
voimavara työllistymisessä 

ja kuntoutumisessa
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Motivaatio on ratkaiseva tekijä

Mikä on haastava asiakas?
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Työttömyys vaikuttaa haitallisesti 
terveyteen ja hyvinvointiin

• Työ- elinkeinoministeriön tutkimuskatsaus 
153/2008

• Työttömyydestä ja sen myötä heikkenevästä 
terveydestä ja työkyvystä näyttäisi siis tulevan 
itseään vahvistava kierre

• Työttömyys riski terveydelle 
Terveyskeskuslääkäri Pekka Puustinen

• Työttömyys sairastuttaa Dosentti Martti 
Kortteinen ja Hannu Tuomikoski Työtön – tut-
kimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä

Syrjäytettyjen toiveet /tarpeet

Konkreettista tietoa mahdollisuuksista 
opiskella tai tehdä työtä 

Itsetunnon vahvistamista 

Itsensä hyväksymisen tukea 

Arjen hallintaan tukea 

Vuorovaikutusta ja vertaistukea 
omaan elämäntilanteeseen 

Toivoa 
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Sisäinen motivaatio

Vapaus

Vastuu

Virtaus

Sisäinen motivaatio

• Motivoituneet ihmiset ovat tärkein 
menestystekijä tulevaisuudessa

• Motivoituneet 16 % tuottavimpia kuin 
motivoitumattomat Harvard Business Review

• Rohkeimmat arviot jopa sata- tai 
tuhatkertaisesta tuottavuudesta

• Motivoituneet huomattavasti sitoutuneempia 
yhteiskuntaan
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Sisäinen motivaatio

• Auttaa toipumaan vastoinkäymisistä 
nopeammin ja saa jatkamaan toimintaa

• Luo luovuudelle ja kehittämiselle aivan 
toisenlaisen kasvualustan kuin motivoitumaton 
ympäristö

• Auttaa sietämään paremmin melua, 
byrokratiaa ym. työntekoa haittaavia tekijöitä

• Helpottaa huomattavasti johtamista

Vapaus

• Valinnan ja toiminnan vapaus, joka vahvistuu

• Toteuttaa elämäänsä itsenäisesti ilman turhaa 
kontrollia
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Virtaus

• Tuntee itsensä kyvykkääksi

• Saa aikaan asioita

• Oppii uutta

Vastuu

• Pitää elämäänsä merkityksellisenä

• Tuntee olevansa osa välittävää yhteisöä

• Tekee osaamisellaan hyvää muille
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Valmennus

• Omat tavoitteet 

• Itsensä palkitseminen

• Vapaus ja vastuu

• Edistyminen Arjen kokeminen

• Oppiminen

• Yhteiskunnan tärkeä jäsen

• Minäkuva minä osaaja/oppija

• Merkityksellisyys Oman osaamisen käyttäminen

Valmennus

• Turvallisuus

• Toivo

• Oman elämän asiantuntijuus

• Sinussa on kaikki voimavarat, jotka tarvitset 
muutoksen tekemiseen

• Unelmat
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Voimavaravalmennus

• Arki tai oma tulevaisuus ovat hukassa

• Epäonnistuneiden yritysten jälkeen ei enää 
usko onnistumiseen, jää eri tahojen 
ohjailtavaksi. 

• Voimavaravalmennuskurssilta tiedon myötä 
toivoa, toivon myötä uskoa itseen ja 
omannäköiseen tulevaisuuteen.

Tärkeimmät tavoitteet

• Kokee pienetkin arjen teot merkityksellisinä

• Asettaa itselleen tavoitteita, osaa pilkkoa ne 
omaan arkeensa voimavarojaan vastaaviksi 
askeliksi tuottaen itselleen onnistumisen 
kokemuksia
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Miten toivoa on tuotu 
ryhmässä?

• Tieto opiskelu-, työnteko- ja kuntoutusmahdollisuuksista
• Tieto mahdollisuuksista selvittää taloustilanne ja velat
• Eri ammattialojen työllistymistilanne
• Arjessa edistyminen ja arjen järjestäminen
• Itsetunnon ja minäkuvan vahvistuminen
• Itsensä näkeminen osaajana
• Omien voimavarojen ymmärtäminen
• Vaikutusmahdollisuudet
• Oman elämän asiantuntijuus
• Vertaistuki
• Toisten onnistumistarinat
• Usko unelmiin

1. Haasteet asiakkaalle

• Avaimet 
ryhmätyöskentelyyn

• Omat tavoitteet

• Esimerkit toivosta

• Arjen merkitys

• Koulutus ja 
työmahdollisuudet

• Tavoite seuraavaan 
kertaan ja itsensä 
palkitseminen

• Tutustumisharjoitus

• Tavoitteet kirjallisesti ja 
ääneen

• Toivon tarinoita

• Ryhmän kokemuksia

• Palaute 
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2. Itsetuntemus oppijana
• Pikalukitesti

• Oppimistyylit

• Temperamentit

• Apuvälineet oppimiseen

• Yksilötehtäviä: mm. 
pikaluki- ja 
havaintokanava testit

• Apuvälineiden esittely

3. Osaamisen ja kyvyt

• Osaamisen kartoitus

• Ammatit osaamiseen

• Kykyharjoitus

• Osaamiset ja kyvyt 
näkyväksi työnhaussa

• Minä taitajana 

• Yksilöllisiä tehtäviä

• Ryhmässä ideointia

• Taitojen tunnistaminen 
ja tunnustaminen
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4. Voimavarat

• Voimavara syöpöt

• Rentoutuminen

• Voimavarat laturit/ akut

• Mitä voin itse 
tehdä/ajatella 
hyvinvointini 
parantamiseksi

• Ohjausta talouden 
haasteet

• Ryhmätehtäviä

• Ryhmän edessä 
esittäminen

5. Unelmat

• Mielen kartta • Yksilöharjoitus

• Esittäminen ja 
jakaminen ryhmälle
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6. Voimavarat minussa

• Arvot

• Identiteetti

• Mitä olen saavuttanut

• Mitä tarvitsen lisää

• Mikä on tärkeintä

• Päihteet, riippuvuudet

7. Sisäinen puhe 

• Sisäiseen puheeseen 
tutustuminen

• Oman kannustavan 
puheen harjoittelu

• Mistä huomaan

• muutoksen?

• Minkälaista palautetta 
annan itselleni

• Ahdistusta lisäävä 
sisäinen puhe

• Tukeva ja kannustava 
sisäinen puhe

• Konkarin neuvot 
aloittelijalle
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8. Narratiivinen harjoitus 

• Narratiivinen harjoitus

• Omat tekemiset 
näkyviksi

• Identiteettitason 
tunnistaminen

• Ammatillinen 
kuntoutus

• Yksilöharjoitus 
kirjoittaminen ja 
ääneen puhuminen

• Tiedon ja 
kokemustenjako

• Jatkosuunnitelmaan 
valmistautuminen

9. Paluu tavoitteisiin

• Toteutuiko tavoitteet

• Jatko suunnitelma

• Mikä tuki tavoitteita, 
mikä oli esteenä

• Mitä opit tavoitteiden 
asettamisesta

• Elämä eteenpäin
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10. Kurssin päätös

• Palaute

• Todistukset

• Kurssilaisten 
kannustavat toivotukset 
toisilleen

• Mitä kurssista jäi 
eväiksi jatkoon

Oman elämän

asiantuntija

Itsetunto

• Onnistumisen kokemukset

• Tavoitteet ja voimavarat tasapainossa

• Pieniä tavoitteita arkeen/työhön

• Itsensä palkitseminen

• Voi tuottaa itselleen onnistumisen kokemuksia, 
voi pitää huolta itsetunnostaan

• Taito, jota voi harjoitella
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Odotukset

----------------------------------

X

---------------------------------------

Mielen häiriö
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Sisäinen puhe

• Kannustava, tukeva vai ahdistusta lisäävää

• Huolestuja puhe, sisäinen kriitikko, uhri puhe, 
täydellisyyttä vaativa

• Tunnistaminen ja miten vaikuttaa elämään

• ”tein parhaani se riittää”, ”aina voin yrittää 
uudelleen”, ”olen riittävän hyvä”

Resepti haittaavaan ajatteluun ja 
käytökseen

• Tunnista

• Vaihtoehtoinen tapa

• Palkitse

• Vuorovaikutus
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Itsensä hyväksyminen

• Hyväksymättömyys lisää jännittämistä
• Väsymystä, keskittymisvaikeuksia, en opi enää 

mitään
• Itsensä ja oman tilanteensa hyväksyminen
• Vertaistuki
• Sanat
• Miten kertoa läheiselle tai työnantajalle 

sairaudesta
• Ei välttämättä käytä niitä, tieto riittää

Oman epätäydellisyyden 
hyväksyminen

• Yksi vaikeimmista asioista, joka meidän on 
kaikkien kohdattava

• Kukaan ei pärjää yksin
• Hyväksymättömyys aiheuttaa syyllistämistä, 

jännitystiloja, itsetunto-ongelmia jne.
• Toisten tuntemukset ja kokemukset tärkeitä
• Vuorovaikutus ja jakaminen
• En olekaan ainoa, jolla on valtava mörkö, tästä 

voi puhua, tätä voi hallita
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Voimavarat

• Mitkä asiat tuovat voimavaroja ja mitkä 
vievät?

• Miten huolehdin voimavaroistani, kun on 
huono hetki elämässäni

• Rutiinit

• Yksinkertainen ohjeistus itselle

• Marja-Liisa Kirvesniemi ”takki päälle ja ulos”

Motivaatio

• Unelmat

• Osaaminen ja kyvyt

• Minä kuva – Minä oppija/osaaja

• Kiinnostus

• Kokeilut

• Sisäinen vuorovaikutus – ajatukset , toiminta, 
tunteet
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Eväät

• Sisäisen motivaation synnyttämisen ja 
johtamisen asiantuntija

• Omat tavoitteet

• Onnistumisen kokemukset

• Voimavarat

• Arjen kokemisen tukeminen

• Vertaisuuden ja kokemusasiantuntijoiden 
hyödyntäminen

Teitä tarvitaan toivon, tavoitteiden ja 
motivaation käynnistymiseksi asiakkaan 

elämässä.
Kahden päivän voimavaravalmennuksia ja 

työkirjoja voi tilata. Jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi
Työkirja myös http://mtkl.fi/julkaisut/tyokirjat/

Motivaatio vetää myös osatyökykyisen 
työmarkkinoille

https://tietyoelamaan.fi/motivaatio-vetaa-myos-
osatyokykyisen-tyomarkkinoille/


