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Oppaan tausta

Nuorisotyössä kohdataan paljon nuoria, joilla on arjenhallinnan ja elä-
mänhallinnan haasteita. Näistä nuorista monilla on haasteita myös päih-
teidenkäytön suhteen. Oppaan tarkoitus on tarjota nuorisotyön yksilöoh-
jaustilanteisiin ratkaisukeskeistä näkökulmaa ja vahvistaa asiakaslähtöistä 
muutosohjausta. Opas tarjoaa nuorisotyössä toimiville tukea tulevaisuus-
suuntautuneen, voimavarakeskeisen ja positiivista vahvistamista tukevan 
työotteen löytämiseen. Opas on tuotettu ratkaisukeskeisen lyhytterapian 
opinnäytetyönä ja osana Kohdennetun Nuorisoalan Osaamiskeskuksen 
kehittämistyötä. 

Kenelle opas soveltuu?

Opas soveltuu nuorisotyössä yksilöohjausta toteuttaville työntekijöille. 
Opas sisältää ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä sekä niiden sovel-
tamista nuorisotyön yksilöohjaustilanteisiin ja päihdehaittojen ennaltaeh-
käisyyn sekä vähentämiseen. 

Opas pohjautuu ratkaisukeskeisen lyhytterapian oppeihin, mutta on laadittu 
siten, että nuorisotyöntekijä voi soveltaa oppaan menetelmiä työssään tun-
tematta ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustoja tarkemmin. Opas tarjoaa 
vinkkejä, apukysymyksiä ja menetelmiä ratkaisukeskeisen työotteen tueksi 
sosiaali- ja kasvatustyötä tekevälle nuorisotyöntekijälle. Nuorisotyö koh-
dentuu Nuorisolain (1285/2016) mukaan alle 29-vuotiaisiin. Tämän oppaan 
kysymykset soveltuvat parhaiten täysi-ikäisille nuorille.

Nuorisotyöntekijä ei ole hoitoalan ammattilainen eikä hänen sellainen tar-
vitsekaan olla. Tärkeää on, että nuorisotyöntekijä tunnistaa oman ammat-
tinsa rajat ja ohjaa nuoren eteenpäin hoitoalan ammattilaisille, mikäli nuo-
ren tilanne sitä vaatii. Nuorisotyöntekijän ei tarvitse tehdä hoidontarpeen 

Johdanto
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arviointia, vaan sen tekee terveysalan ammattilainen esim. terveysasemalla 
tai lähetteettömässä mielenterveys- ja päihdepalvelussa. Hoitopalvelui-
den rinnalla, ennen, jälkeen tai hoitosuhteen aikana, nuorisotyöntekijä voi 
kuitenkin hyödyntää tämän oppaan kysymyksiä ohjatessaan nuorta hänen 
haastavassa elämänvaiheessa ja siihen liittyvässä muutostarpeessa.

Oppaan rakenne

Tämä opas on rakennettu niin, että ensin kuvataan lyhyesti mitä ratkaisukes-
keisyydellä tarkoitetaan. Tämän jälkeen esitetään ratkaisukeskeisiä mene-
telmiä, jotka sisältävät esimerkkikysymyksiä. Menetelmien yhteydessä 
kuvataan myös ratkaisukeskeisyyden hyödyntämistä erityisesti ehkäisevän 
päihdetyön välineenä.

Käsitteet

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa toiminnan kohteesta käytetään ”asia-
kas” -käsitettä. Nuorisotyössä sen sijaan ”asiakas” -käsitettä ei käytetä, vaan 
toiminnan kohteesta käytetään aina käsitettä ”nuori”. Tämän vuoksi tässä 
oppaassa käytetään ”nuori” -käsitettä, kun puhutaan yksilöohjauksen koh-
teena olevasta henkilöstä. Tässä oppaassa nuorisotyöntekijästä käytetään 
käsitteitä ”ammattilainen” tai ”nuorisotyöntekijä”.

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyydellä tarkoitetaan tässä oppaassa työotetta ja lähesty-
mistapaa, jolla nuorisotyön ammattilainen kohtaa nuoren ja tukee häntä 
ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta hyvinvointia edistäen tai päihdehait-
toja vähentäen. Oppaassa esitetyt kysymysmallit pohjautuvat ratkaisukes-
keisen lyhytterapian viitekehykseen ja niitä on sovellettu ehkäisevän päih-
detyön menetelmäksi nuorisotyön yksilöohjaustilanteisiin.

Ratkaisukeskeisen ajattelun tärkein ajatus on se, että nuori on itse omaa 
toimintaansa ohjaava henkilö ja ilman nuoren omaa roolia ei mikään käyt-
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täytymismuutos ole mahdollinen. Mikäli nuori ei siis itse halua muutosta, 
ymmärrä muutoksen tarvetta tai tiedosta oman käyttäytymisensä tai ajat-
telunsa vaikutusta kyseiseen toimintaan, ei muutokselle ole edellytyk-
siä. Ratkaisukeskeinen ajattelu pohjautuu siihen, että riippumatta nuoren 
ongelmasta tai tilanteesta, voidaan nuoren tilannetta parantaa tai löytää 
ratkaisuja ongelmaan, pureutumatta ongelman juurisyihin tai taustoihin sen 
tarkemmin. Tämä ei kuitenkaan tapahdu nuoren ongelmia väheksyen, vaan 
haasteita yhdessä tarkastellen ja näkökulmaa muuttaen.

Vaikka tämä opas soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä, 
se ei tarkoita sitä, että nuorisotyöntekijän tulisi olla nuoren terapeutti tai 
että nuorisotyön tulisi korvata päihde- tai mielenterveyspalveluita jollakin 
tavoin. Sen sijaan mielenterveyspalveluilla ja päihdepalveluilla on tärkeä 
rooli monen nuorisotyössä kohdatun nuorenkin hoitotahona. Ratkaisukes-
keisyyden elementeistä voidaan hyödyntää tiettyjä osa-alueita luontevaksi 
osaksi kasvatus- tai ohjaustyötä. 

Ratkaisukeskeinen yksilöohjaus omaa samoja elementtejä kuin ”motivoiva 
haastattelu”, jonka soveltuvuus erityisesti päihdekeskusteluihin on aiem-
minkin tutkitusti todettu toimivaksi. 

Tärkeintä käytettäessä tämän oppaan apukysymyksiä on se, että ammat-
tilainen muistaa kunnioittavan lähestymistavan ja pyrkii nuoren kanssa 
yhteiseen ”ei tietämisen tilaan”. Eli tuossa tilassa nuori ja ammattilainen 
yhdessä pohtivat, mikä ratkaisu voisi nuoren hyvinvointia tällä hetkellä 
parhaiten tukea, mitkä ovat nuoren voimavarat ja keinot edistää omaa 
tilannettaan. 

Ratkaisukeskeisessä yksilöohjauksessa ammattilainen ei ole ”asiantuntija” 
vaan ”tukihenkilö” nuoren toiminnan tukemisessa. Ammattilainen ei anna 
valmiita vastauksia vaan kysyy nuorelta kysymyksiä, joissa nuori itse määrit-
telee oman näkemyksensä asiasta. Näiden kysymysten avulla nuori tulee 
ajatelleeksi asiaa itse, omakohtaisesti, ja myös sitoutuu keskusteluun ja 
oman tilanteensa edistämiseen paremmin. 
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Ehkäisevä päihdetyö 

Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn 
tai päihteiden käytön vähentämiseen liittyvää toimintaa. Oppaassa esillä 
olevat kysymystavat toimivat ennalta ehkäisevässä mielessä henkilöillä, 
joilla ei ole päihdekäyttöä tai päihteidenkäyttöön liittyviä ongelmia. Kysy-
myksen käyttö ehkäisevän päihdetyön välineenä -osioissa teemaa on poh-
dittu erityisesti päihteitä käyttävän ja päihdehaittoja jo kokevan henkilön 
näkökulmasta.
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Asteikkokysymys

Kysymyksen käyttötarkoitus 

Asteikkokysymyksen tarkoitus on havainnollistaa nuoren tilannetta sekä 
nuorelle itselleen, että yksilöohjausta tekevälle ammattilaiselle. Asteikko-
kysymystä voi käyttää esimerkiksi silloin, kun ammattilainen pohtii miten 
”huono” tai ”hyvä” nuoren tilanne on nuoren omasta mielestä.

Esimerkkikysymyksiä:

• Kysymyksen käyttö nuoren nykytilanteen kuvaajana:

”Miten kuvaisit omaa tilannettasi asteikolla 0–10:een, jos 0 tarkoittaa sitä, 
että tilanne on niin huono, kun se koskaan voisi olla ja numero 10 tarkoittaa, 
että tilanne on sellainen, jossa kaikki on niin hyvin, kun ikinä voisit kuvitella 
asioiden olevan?” 

”Minkälainen haasteesi on tällä hetkellä asteikolla 0–10:een, jos 0 tarkoittaa 
sitä tilannetta, kun tämä ongelma on ollut todella vaikeana ja 10 tarkoittaa 
tilannetta, että tätä ongelmaa ei ole ollut elämässäsi tai sen rooli on ollut 
vähäinen?”

• Kysymyksen käyttö nuoren tavoitteleman tilanteen kuvaajana:

Voit kysyä asteikon avulla, mitä tilannetta nuori tavoittelee, esim. ”Missä 
kohtaa haluaisit olla tuolla asteikolla?”. Tätä kysymystä käytetään tilanteen 
kuvauksen jälkeen.

• Kysymyksen käyttö edistyksen havainnollistajana:

Jos halutaan saada konkreettinen kuva nuoren tilanteen etenemisestä 
hänen omasta mielestään, voidaan asteikon avulla kysyä, että ”Minkälai- 
nen tilanteesi on nyt verrattuna siihen, kun tapasimme ensimmäistä kertaa?”.  
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Voit vaihdella kysymyksen näkökulmaa sen mukaan, mihin haluat 
huomioita erityisesti kiinnittää. Asteikkokysymystä käytettäessä 
on hyvä muistaa, että:

• nuori määrittää itse näkemyksensä tilanteesta, jossa hän 
kokee olevansa

• nuori määrittelee itse numeron ja tilan, jota hän tavoittelee
• nuori määrittää itse edistyksensä määrän
• nuori määrittää itse sen, mihin asti tai mitä tilannetta hän 

haluaa tavoitella

MUISTA!

Lisäksi voidaan kysyä, että ”Mikä tilanteessasi on eri tavoin, kun nyt kerrot 
olevasi asteikolla numerossa 6 ja kun tapasimme ensimmäisiä kertoja, ker-
roit olevasi kohdassa 3?”.

• Kysymyksen käyttö ehkäisevän päihdetyön välineenä:

”Minkälaista on päihteidenkäyttösi asteikolla 0-10, jos 0 tarkoittaa sitä, että 
päihteidenkäyttösi EI ole hallinnassasi tai sinulla on paljon päihteidenkäy-
töstä aiheutuvia haittoja ja numero 10 tarkoittaa sitä, että voit hyvin ja päih-
teidenkäyttö  ei  aiheuta  haittoja elämääsi?” 

0 10
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Poikkeuskysymys

Kysymyksen käyttötarkoitus 

Poikkeuskysymyksen tarkoitus on löytää positiivisia poikkeuksia nuoren elä-
mästä. Huomioita pyritään kiinnittämään niihin asioihin, jotka ovat ”tilan-
teessa hyvin” tai niihin tilanteisiin, joissa ”haaste tai ongelma ei ole näyt-
täytynyt samanlaisena tai yhtä vaikeana”. Poikkeuskysymyksen tarkoitus on 
havahduttaa nuorta huomaamaan niitä positiivisia poikkeuksia, kun asiat 
ovat menneet hyvin tai nuori on onnistunut jossakin. 

Esimerkkikysymyksiä:

”Mikä tässä hetkessä on hyvin? Mihin olet tyytyväinen?”

”Onko tässä tilanteessa joku asia, joka onkin erityisen hyvällä mallilla?”

”Mikä tuossa vaikeassa elämäntilanteessa oli kuitenkin hyvin?”

”Mikä tuossa ikävässä kaudessa oli hyvin? Tuleeko sinulla mieleen jotakin 
asioita, jotka olisivat olleet silloin poikkeuksellisen hyvin?”

Kysymyksen käyttö ehkäisevän päihdetyön  
välineenä

Päihde-ehkäisyssä positiivisia poikkeuksia voivat olla esim. ne hetket tai aika-
kaudet, jolloin asiakkaalla on ollut vähemmän päihdekäyttöä tai ne ajat, jolloin 
hän on onnistunut olemaan kokonaan päihteetön. Näiden hetkien, ajanjakso-
jen tai elämänvaiheiden tarkastelussa pyritään havaitsemaan niitä tekijöitä, 
jotka ovat mahdollisesti liittyneet päihdehaittojen vähäisyyteen. Ratkaisukes-
keisessä ajattelussa menneisyyteen ja päihdekäytön syihin ei varsinaisesti kes-
kusteluissa ole tarkoitus mennä, vaan huomioita suunnataan näissä keskus-
teluissa ajanjakson positiivisiin tekijöihin, jotka mahdollisesti ovat auttaneet 
henkilöä elämään poikkeuksellisella tavalla verrattuna esim. nykyisyyteen. 
Nuorelta voidaan kysyä esim.:
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”Onko sinulla ollut aikoja, jolloin päihdekäyttösi on ollut vähäisempää?  

Mikä tuossa elämäntilanteessa on tukenut päihteettömyyttäsi? Kuka sinua 
on tuossa tilanteessa tukenut?” tai 

”Olet tuolloin pystynyt olemaan päihteetön, mikä siinä elämäntilanteessa 
vaikutti siihen, että pystyit olemaan päihteetön?”-

Eli poikkeuskysymyksen tarkoitus on ”kalastella” ihmisen elämässä aina ole-
via ”parempia aikoja” ja löytää niistä keinoja ja välineitä nuoren tueksi tähän 
päivään ja tulevaisuuteen.
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Selviytymiskysymys

Kysymyksen käyttötarkoitus

Selviytymiskysymyksen tarkoitus on kartoittaa nuoressa itsessään jo olevia, 
mutta vielä hänelle itselleen tuntemattomia selviytymistaitoja. Toisinaan 
nuori on voinut jopa miettiä vahvuuksiaan, mutta ei ole ehkä yhdistänyt sitä, 
miten hän näiden avulla on selviytynyt erilaisissa elämän kriisitilanteissa ja 
vaikeuksissa. Selviytymiskysymyksen avulla nuorta autetaan huomaamaan 
omia selviytymiskeinojaan tai henkilökohtaisia vahvuuksia ja voimavaroja, 
joita hän on käyttänyt tai jotka ovat häntä auttaneet aiemmin elämässään. 
Selviytymiskysymyksen tarkoitus on herättää nuori reflektoimaan omaa 
itseään positiivisessa valossa ja huomaamaan onnistumiset jälkikäteen 
myös omana ansionaan. Vaikka menneisyyden tarkastelu ei yleensä liity rat-
kaisukeskeisyyteen, selviytymiskysymys vie keskustelua menneisyyteen ja 
vaikeisiin hetkiin. Tässäkin tilanteessa pyritään kuitenkin suuntaamaan huo-
miota nuoren voimavaroihin. Toki menneisyyden haasteille on hyvä antaa 
oma hetkensä, sillä saattaa olla, että nuori ei ole näitä aiemmin missään 
vaiheessa elämäänsä pohtinut tai kertonut kenellekään aiemmin. Tärkeää 
vaikean tilanteen käsittelyssä on antaa nuoren kokemukselle ja tilanteelle 
arvostus, mutta ei lähteä sen kummemmin ”purkamaan” tai ”perkaamaan” 
menneisyyttä. Empaattinen lähestymistapa varmistaa ammattilaiselle sen, 
että hän toimii oikein tässäkin tilanteessa.

Esimerkkikysymyksiä:

”Mikä sinua auttoi tuossa hetkessä, kun sinulla oli tuo vaikea elämänti-
lanne?”

”Minkä asioiden kautta olet selvinnyt tuossa tilanteessa?”

”Kuka sinua tuki tuossa vaikeassa tilanteessa? Kehen pystyit luottamaan?”

”Miten sinä toimit tuossa tilanteessa, että selvisit siitä eteenpäin?”
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Kysymyksen käyttö ehkäisevän päihdetyön  
välineenä

Ehkäisevässä päihdetyössä selviytymiskysymyksen käytöllä pyritään havain-
nollistamaan asioita, jotka ihmistä auttavat vaikeissa tilanteissa. Päihdehait-
toja kokevalla henkilöllä päihdekäyttö saattaa lisääntyä erityisesti silloin, 
kun vaikeudet elämässä lisääntyvät, tukiverkosto on vähäisempää tai elä-
mässä tapahtuu jotakin muutoksia. Selviytymiskeinoja on hyvä olla useam-
pia, jolloin elämän mukanaan tuomien muutosten ja haasteiden kohdalla 
selviytymiselle on enemmän mahdollisuuksia. Esimerkiksi, jos selviytymis-
keinona on tukeutua läheiseen ihmiseen ja myöhemmin tuleekin tilanne, 
että tähän samaan läheiseen ei olekaan enää mahdollista tukeutua, on yksi-
lölle haastavaa keksiä tuossa vaikean tilanteen keskellä uusia selviytymis-
keinoja. Kyky tukeutua ihmisiin on kuitenkin itsessään selviytymiskeino ja 
voi auttaa ihmistä löytämään uusia luotettavia ihmissuhteita menetettyjen 
ihmissuhteiden tilalle. Yksikin selviytymiskeino saattaa ylläpitää ihmisen 
hyvinvointia ja tukea selviytymistä, jos se on henkilölle itselleen aidosti tär-
keä ja palkitseva. Tärkeää on, että nuori muistaa huomioida selviytymiskei-
non ja antaa sille säännöllisesti aikaa.  

Päihteidenkäytölle tyypillistä on, että päihdettä käytetään selviytymiskeinona 
vaikeissa elämäntilanteissa, ihmissuhdeongelmissa tai ikävien tunteiden käsit-
telyssä. Päihdettä on opittu käyttämään erilaisissa haastavissa tilanteissa ja 
tätä ei välttämättä edes itse tiedosteta. Tällöin on tärkeää löytää sellaisia teki-
jöitä, joiden avulla ihminen on selviytynyt vaikeuksista ilman päihteidenkäyt-
töön liittyviä erityishaasteita tai ongelmia. Nuorelta voidaan kysyä esim.:

”Mikä auttoi sinua tuossa hetkessä pysymään päihteettömänä?” 

”Mitä teit, että et ajautunut turvautumaan haitalliseen päihteidenkäyttöön 
erotilanteessa/työttömyyden aikana tmv?” 

”Mitkä asiat tai henkilöt sinua auttoivat tuossa hetkessä pysymään päihteet-
tömänä?”

”Miten kestit surua/tuskaa/häpeää/ahdistusta/vihaa tuolloin ilman päihteitä?” 

”Mitä erityistä niissä ajanjaksoissa on ollut, jolloin sinulla on ollut vähem-
män päihteidenkäyttöä?”
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Ihmekysymys

Kysymyksen käyttötarkoitus

Ihmekysymyksen tarkoitus on haastaa nuori kuvittelemaan itselleen sellai-
nen tulevaisuus, jossa häntä vaivaava haaste tai ongelma ei enää näyttäydy 
tai se on saanut pienemmän roolin. Ihmekysymys vaatii kysyjältä halua 
eläytyä yhdessä mielikuvittelemaan nuoren kanssa ja tukemaan nuoren luo-
vaa ajattelua sekä katselemaan kuviteltua ”tavoitemaailmaa” ja positiivista 
tulevaisuutta yhdessä. Kysymyksen avulla luodaan nuoressa toiveikkuutta, 
sanoitetaan tavoitetulevaisuutta konkreettisemmaksi ja mahdollistetaan 
nuorelle sellaista ajattelua, jota hän ei välttämättä muuten pystyisi itses-
tään tai itselleen uskomaan. Kysymystä käytettäessä on tärkeää, että kun 
tilannetta lähdetään nuoren kanssa haaveilemaan ja kuvittelemaan, nuo-
relle tulee sellainen olo, että hänellä on lupa ja mahdollisuus haaveilla. Tär-
keää on myös se, että haaveilua ei jätetä siihen toteamukseen, että ongelma 
on poistunut, vaan pyritään konkretisoimaan nuoren kanssa yhdessä, mitä 
ympäristössä tai läheisissä on toisin, mikä itsessä tai itsellä on toisin ja mitä 
tuossa tilanteessa näkyviä positiivisia muita muutoksia on nähtävissä?

Esimerkkikysymyksiä:

”Kuvitellaan tilanne, että heräät huomenaamulla ja tuo kertomasi haaste on 
poistunut täysin sinun elämästäsi. Mikä siinä tilanteessa on toisin?”

”Miten läheisesi suhtautuvat tilanteessa?” ”Mitä kumppanisi sanoo, entä 
ystäväsi: miten he reagoivat?”

”Mistä merkeistä ympärilläsi tunnistat, että ihme on tapahtunut?”

”Mitä muuta on tapahtunut? Mistä tiedät, että tämä ongelma on poistunut?”
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Kysymyksen käyttö ehkäisevän päihdetyön  
välineenä

Ihmekysymystä voi soveltaa ehkäisevän päihdetyöhön esim. niin, että kysyy 
edellä olevia kysymyksiä ja konkretisoi tilannetta vielä päihteidenkäytön 
näkökulmasta johdatellen tulevaisuuden haavetilanteeseen seuraavasti: 

”Miten huomaat läheisistäsi, että et ole käyttänyt päihteitä?”  

”Mistä asioista huomaat itse, että et ole käyttänyt päihteitä (esim. viiteen 
vuoteen tms.)?” 

”Näkyykö toiminnassasi jotenkin se, että päihdeongelma on poistunut? 
Oletko työssä jossakin? Vaikuttaako ihmeen tapahtuminen johonkin  
muuhun asiaan elämässäsi?”
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Ulkoistaminen

Kysymyksen käyttötarkoitus

Joskus asioista on vaikea puhua suoraan. Jotkin asiat saattavat herättää 
häpeää, syyllisyyttä tai pelkoa, jotka omalta osaltaan estävät asian käsit-
telyä tai tiedostamista. Toisinaan ihminen ei ehkä itsekään ole havainnut, 
mikä asia hänellä vie ajatuksia ja voimavaroja ja miksi. Ulkoistaminen voi 
toimia sellaisissa haasteissa, joista ei oikein muulla tavoin ”saa kiinni” tai 
tuntuu, että asialle ei löydy sanoja tai selkeyttä. Ulkoistamisen kautta haas-
teelle pyritään löytämään hahmoa ja ymmärtämään sen toimintalogiikkaa 
ja vaikutuksia. Joskus asiasta omakohtaisesti puhuminen voi olla hanka-
laa, vaikka jollakin tasolla asiasta pystyisikin keskustelemaan. Tällöin myös 
ulkoistaminen voi toimia mahdollisuutena tarkastella vaikeaa asiaa hieman 
etäämmältä ja itsen ulkopuolelta. Ulkoistamisessa pyritään siis sekä hahmot-
tamaan ongelmaa ihmiselle itselleen selkeämmäksi, että sallimaan vaikean 
asian käsittely liittämättä sitä nuoren ominaisuudeksi.

Esimerkkikysymyksiä:

”Jos tällä sinua häiritsevällä asialla olisi nimi, niin mikä se voisi olla?”  

”Voit keksiä ihan minkä tahansa nimen, joka kuvaisi tämän häiritsevän  
asian toimintaa sinulle parhaiten.”

”Miten tämä sinua haittaava asia (NIMI) vaikuttaa sinun elämääsi?”

”Missä tilanteissa tämä (NIMI) näkyy sinun arjessasi?”

”Miten tämä (NIMI) toimii? Mitä se tekee?”

”Miten muut suhtautuvat tähän (NIMI)?” ”Vaikuttaako se (NIMI) heihin 
jotenkin?”

”Mikähän tällä (NIMI) on ajatuksena siinä, mitä ajattelet, että minkä takia 
se (NIMI) toimii niin?”
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”Mitä sinä ajattelet, että sille (NIMI) voisi tehdä?” ”Miten siihen voisi vaikut-
taa?” ”Miten se häiritsisi vähemmän sinua?”

Kysymyksen käyttö ehkäisevän päihdetyön 
välineenä

Päihteitä käyttävällä ihmisellä saattaa omaan päihteidenkäyttöön liittyä 
häpeää. Osittain sen vuoksi, miten yhteiskunnallisessa keskustelussa päih-
deongelmat nimetään usein ”niiden toisten” ongelmiksi eli päihteidenkäyt-
täjät leimataan ”heiksi, joilla ei ole kykyä tai taitoa käyttää päihteitä hal-
litusti” tai ”heiksi, jotka ovat itse aiheuttaneet oman päihdeongelmansa”. 
Osittain häpeä liittyy myös siihen, että päihteitä ongelmallisesti käytettäessä 
on toimittu niin, että tätä käytöstä on vaikea myöntää edes itselleen todeksi, 
saati sitten toisille ihmisille. Tämä saattaa liittyä esim. lupausten pettämi-
seen, valehteluun tai omiin pettymyksiin kyvyttömyydestä toimia toisin kuin 
olisi itse toivonut. Ulkoistaminen voi toimia hyvänä menetelmänä ongel-
mallista päihteidenkäyttöä omaavien henkilöiden kanssa juuri sen vuoksi, 
että menetelmä auttaa ihmistä pohtimaan asiaa irrallaan itsestään, eläytyen 
”toisen ihmisen kenkiin”. Tällöin haasteista ei tarvitse puhua omakohtais-
ten kokemusten kautta eikä liittää ongelmaa varsinaisesti itseen liittyväksi 
ominaisuudeksi tai käyttäytymiseksi. Ongelman ulkoistamiseksi ongelma 
voidaan myös nimetä jollakin nuoren itse toivomalla nimellä/käsitteellä. 
Tällöin ongelmasta voidaan puhua rehellisemmin ja sen vaikutusta omaan 
itseen arvioida tarkemmin.



20 21

Tavoitteen muodostaminen

Käyttötarkoitus

Ratkaisukeskeisen ohjaustyön tärkeä tavoite on sekä suunnata asiakasta 
kohti positiivisempaa tulevaisuutta sekä löytää nuoren kanssa yhdessä sel-
laisia tavoitteita, joita kohti hän haluaa mennä. Tavoitteet eivät välttämättä 
ole selkeitä useammankaan keskustelu- tai ohjaustilanteen jälkeen. Haas-
teita tavoitteen löytämiselle asettaa monesti ongelmakeskeisyys ja asioiden 
kasautuminen. Kun vastoinkäymisiä tai ongelmia on ollut pitkään ja paljon, 
on niistä vaikea myös löytää ulospääsyä. Nuorisotyöntekijä voi auttaa nuorta 
pilkkomaan ongelmaa pienemmäksi ja löytää tavoitteelle välietappeja, joi-
den kautta päästään kohti isompia tavoitteita.

Toinen tavoitteen määrittelyssä tärkeä tekijä on löytää toisenlainen näkö-
kulma ongelmalle. Monesti ihminen toivoo, että ongelma poistuisi, loppuisi 
tai lakkaisi olemasta. Sen sijaan tilannetta voisi auttaa se, että pohdittaisiin 
millä tavoin saadaan nuoren elämään lisää sellaista asiaa, joka on ongelman 
vastakohta. Seuraavassa taulukossa kuvataan tätä vähän tarkemmin.

Ongelma Ongelman poisto Tavoite

huolestuneisuus ei enää huolestunut levollisuuden  
lisääminen

liiallinen päihdekäyttö ei enää päihdekäyttöä päihteettömien  
päivien lisääminen

ihmissuhdevaikeudet ei enää ihmissuhde-
vaikeuksia

mielekkyyttä  
ihmissuhteissa

lyhytjänteisyys ei ”pinnan palamista” kärsivällisempi  
toiminta

kiire ei kiirettä rauhallisuuden 
 lisääminen
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Kysymyksen käyttö ehkäisevän päihdetyön  
välineenä

Tavoitteen pilkkominen on kaikissa haasteissa tärkeä asia. Päihdehaitto-
jen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että tavoitteet eivät ole liian jyrk-
kiä tai ehdottomia ja että tavoitteet ovat realistisia nuoren näkökulmasta. 
Runsaasti päihteitä käyttävän nuoren kanssa ei ole realistista tavoitella vält-
tämättä heti päihteiden käytön lopettamista kokonaan, vaan pyrkiä rehel-
lisesti havaitsemaan päihteidenkäytön asiayhteyksiä ja päihteidenkäyttöta-
poja. Esim. päihteiden käytön rajaaminen tiettyihin päiviin ja kellonaikoihin 
voi olla hyvä alku. Päihteidenkäyttöä voi pyrkiä rajaamaan myös sellaisissa 
hetkissä, jonka tunnistaa itselleen ”vähemmän haasteellisiksi”.

Päihteidenkäytön vähentämisessä on tärkeää myös, että pienetkin edisty-
miset huomataan ja havaitaan. Jos nuori on baariin lähtiessään pystynyt-
kin nauttimaan vain kaksi olutta ja lähtemään kotiin useita tunteja aiemmin 
kuin hänelle olisi tavallisempaa, on tärkeä kiinnittää huomio ”repsahduk-
sen” sijaan siihen, että nuori on pystynyt tekemään lopettamispäätöksen 
ja pystynyt käyttämään vähemmän alkoholia, kuin hän aiemmin olisi vas-
taavassa tilanteessa käyttänyt. Tuolloin nuorta tuetaan repsahduksen yli ja 
sanallistetaan esim. näin:

”Minkä uskot vaikuttaneen siihen, että otit vain kaksi olutta ja lähdit sen 
jälkeen kotiin?”

”Mikä auttoi sinua lopettamaan kahden oluen jälkeen?”

”Mitä tilanteessa tapahtui, että pystyitkin lopettamaan alkoholinkäytön ja 
lähtemään pois tilanteesta?”

On myös tärkeää, että nuoren päihteettömänä pysymistä sanoitetaan,  
esim. näin:

”Mikä on auttanut sinua pysymään päihteettömänä tässä tilanteessa?”

”Olet pystynyt pysymään päihteettömänä tässä tilanteessa, jossa aiemmin 
olisit ehkä käyttänyt päihteitä. Eikö totta? Minkä uskot auttaneen sinua 
siinä?”
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Varautumissuunnitelma

Käyttötarkoitus 

Varautumissuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi silloin, kun nuorella on 
kokemus siitä, että hän mahdollisesti tarvitsisi lähiaikoina jotakin henkistä 
tukea itselleen selvitäkseen jostakin ahdistavasta tai pelottavasta tilanteesta. 
Varautumissuunnitelma laaditaan myös ohjausprosessista irtautumisvai-
heessa eli silloin, kun tiedetään, että nuori ei ole enää meidän ohjaukses-
samme tai on enemmän oman toimintansa varassa. Varautumissuunnitel-
maa voidaan hyödyntää siis niissä tilanteissa, joissa nuori on omatoiminen 
ja toimintakykyinen, mutta voisi hyötyä tietynlaisesta ”kainalosauvasta”, 
johon hän voi itse luottaa ja itse tukeutua. Varautumissuunnitelmasta ei 
keskustella silloin, kun nuorella on akuutti kriisi tai epäiltäessä tarvitseeko 
nuori enemmän tukea. Tällöin nuori ohjataan suoraan eteenpäin lähetteet-
tömän hoidon piiriin eli esim. terveysasemalle tai ensiapuun.

Esimerkkikysymyksiä:

”Mitkä asiat sinua voisivat auttaa sillä hetkellä, kun ahdistus seuraavan 
kerran iskee? Mistä sinä olet kokenut hyötyväsi?”

”Voisiko joku sinulle läheinen henkilö olla sinun tukenasi tuolla vaikealla  
hetkellä? Voisitko sinä kirjata vaikka ylös sen ihmisen nimen itsellesi muis-
tiin, että muistat sen myös sillä hetkellä?”

”Auttaisiko sinua, jos kirjoittaisit listan noista asioista, jotka olet kokenut 
itsellesi tärkeänä tuolla hetkellä?”  

”Mitä asioita siihen listaan tulisi?”

”Sovitaanko, että laadit ensi tapaamiseen mennessä tuollaisen varautumis-
suunnitelman itsellesi?”
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Käyttö ehkäisevän päihdetyön välineenä

Ehkäisevän päihdetyön ja päihdehaittojen vähentämisen näkökulmasta on 
tärkeää, että päihteitä ongelmallisesti käyttävän nuoren kanssa on myös rep-
sahduksiin varauduttu jotenkin. Päihteiden käytön lopettaminen tai vähen-
täminen ei monestikaan etene suunnitelmallisesti kohti tavoitetta vaan 
matkalle mahtuu takapakkeja, pettymyksiä, ylilyöntejä ja retkahduksia. On 
hyvä, että näiden ajatellaan kuuluvan luonnolliseen ”toipumisprosessiin” ja 
liittyvän ihmisen kuntoutumiseen päihdeongelmasta. Näistä retkahduksista 
ja vastoinkäymisistä puhuminen etukäteen ei lisää retkahdusten todennä-
köisyyttä vaan sen sijaan mahdollistaa pettymyksestä eteenpäin pääsemi-
sen nopeammin. Tällöin ihminen ei luovuta omaa kuntoutumistaan niin hel-
posti, vaan sallii retkahduksen itselleen ja löytää päihteettömän tavoitteen 
nopeammin uudelleen.

Kun repsahduksesta on puhuttu etukäteen ohjauksessa, päihteidenkäyt-
töön repsahtaminen ei tunnu ihmisestä niin lopulliselta asialta, kuin se 
muuten tuntuisi. Näin toimittaessa nuorella säilyy myös paremmin usko 
omaan muutoskykyynsä ja hänen mahdollisuuksiinsa muuttaa käytöstään 
pysyvästi.
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Verkoston hyödyntäminen

Käyttötarkoitus

Verkoston hyödyntäminen on kaikessa nuorisotyön ohjaustyössä tärkeää. 
Nuori on paljon kyvykkäämpi selviämään arjen ja elämän mukanaan tuo-
mista haasteista, jos hänellä on sellaisia ihmisiä ympärillään, joilta saa tukea 
silloin kun on vaikeaa ja kokemuksen liittymisestä muihin ihmisiin. Verkos-
tojen roolia kannattaa avata nuorelle läpi ohjausprosessin. Nuorta on hyvä 
”hoksauttaa” niistä ihmisistä, joista hän saa tukea vaikeuksissa sekä heistä, 
joiden kanssa jakamisesta nuori saa voimia. Toisinaan nuoren verkostoissa 
voi olla myös voimia vieviä ja kuluttavia henkilöitä. Nämäkin voivat tulla ver-
kostojen tarkastelun kautta esille. Ratkaisukeskeisestä näkökulmasta ajatel-
len kuitenkin verkostojen kartoittamisella ei etsitä energiasyöppöjä tai hai-
tallisia ihmissuhteita, vaan pyritään löytämään jokaiselle ihmiselle edes yksi 
henkilö, kehen hän voi luottaa ja tukeutua.

Nuorisotyöntekijän näkökulmasta verkostojen merkitys on tärkeä oman työn 
rajaamisen, työhyvinvoinnin ja ammatillisen identiteetin näkökulmasta. On 
tärkeää, että nuorisotyöntekijä tunnistaa oman osaamisensa rajat ja osaa 
hakea nuorelle sellaista tukea, josta on nuorelle kyseisessä tilanteessa eni-
ten hyötyä.

Esimerkkikysymykset:

”Onko sinulla tällä hetkellä joku henkilö elämässäsi, kenelle voit kertoa huo-
listasi?”

”Kun sinulla on vaikea hetki, kenelle silloin soitat?”

”Kuka on auttanut sinua elämässäsi silloin, kun sinulla on ollut vaikeita 
aikoja?”
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Käyttö ehkäisevän päihdetyön välineenä

Ehkäisevän päihdetyön kannalta on tärkeää, että nuorta ohjaavalla ammat-
tilaisella on verkostot terveyspalveluihin ja konsultointiyhteys päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin olemassa. Nuorisotyöntekijän on hyvä olla tie-
toinen mistä voi saada tukea sellaisissa mielenterveys- ja päihdehaasteisiin 
liittyvissä tilanteissa, joissa oma osaaminen ei enää riitä. Tärkeää on myös 
tunnistaa, milloin nuori on akuutin hoidon tarpeessa. Tuolloin tarvitaan 
ymmärrystä siitä, voiko asian hoitaminen odottaa vai pitääkö nuori ohjata 
eteenpäin hoitopalveluiden piiriin. Tällöin kyseessä on yleensä selkeä toi-
mintakyvyn lasku tai sekavuus. Jos nuori ei tunnista aikaa ja paikkaa tai on 
harhainen tai häneen ei saa kontaktia, on aiheellista olla yhteydessä joko 
hätänumeroon tai oman alueen ensiapuun. 

Mikäli nuoren tilanteeseen liittyvä huoli nousee esiin keskusteltaessa nuo-
ren kanssa, mutta huoli ei ole akuutti, tulee nuori saattaa perusterveyden-
huollon piiriin, jossa nuoren tilanne ja hoitotarve arvioidaan terveysammat-
tilaisen toimesta.

Verkoston hyödyntäminen ratkaisukeskeisessä merkityksessä tarkoittaa 
sitä, että nuoren tavoitteiden edistämiseksi pyritään hyödyntämään nuorta 
tukevia verkostoja. Näitä kysytään ohjaustilanteissa ja pyritään löytämään 
sellaisia henkilöitä, joihin nuori voisi vaikeassa ja haastavassa tilanteessa 
tukeutua ja toisaalta löytämään myös sellaisia tahoja, joihin nuori on voi-
nut aiemmin elämässään luottaa ja tukeutua. Nuoren onnistumisia myös 
havainnoidaan verkoston kautta esim. niin, että kysytään: 

”Miten ystäväsi reagoi, kun kerroit, että olet onnistunut tavoitteessasi” 

tai jopa etukäteen kuvittelemalla verkostojen kautta tulevaa onnistumista 
esim. näin: 

”Miten puolisosi reagoisi, jos onnistuisit tavoitteessasi?”

”Mitä läheisesi sanoisi sinulle, jos onnistuisit tavoitteessasi?” 

Verkostossa voidaan hyödyntää myös henkilöitä, jotka eivät ole enää elossa 
tai joihin yhteys on muuten katkennut. Tällaista voidaan kokeilla tilanteessa, 
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jossa nuorella ei tunnu olevan tällä hetkellä luotettavia henkilöitä verkos-
tossaan. Nuori voi pitää esim. isovanhempaa tärkeänä ja merkittävänä hen-
kilönä elämässään, mutta isovanhemman poismenon myötä tällaista vas-
taavaa kokemusta ei ole välttämättä vielä nuorelle tullut uudelleen vastaan. 
Nuorelta voidaan esim. kysyä, että:

”Mitä mummisi sanoisi sinulle tässä hetkessä?”  

”Mitä tuo luotettava ystäväsi olisi sanonut, kun olet onnistunut noin hyvin?”. 
Verkostojen hyödyntämisessäkin kannattaa siis käyttää luovuutta ja kuun-
nella nuorta itseään hänelle merkityksellisistä henkilöistä.
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Palkitseminen

Käyttötarkoitus

Palkitseminen on tärkeää sekä nuorelle itselleen, että hänen läheisilleen ja 
verkostoilleen. Palkitsemisen tarkoitus on antaa huomio onnistumisille. Pal-
kinnon odottaminen myös motivoi toimimaan haastavissa hetkissä. Tavoit-
teiden saavuttamisen hetkellä on tärkeää antaa huomioita saavutukselle 
ja nuoren onnistumiselle sekä muistaa kiinnittää huomio niihin tekijöihin, 
jotka ovat tässä onnistumisessa auttaneet. Palkinnon motivoiva rooli on 
myös tärkeä. Kun nuori on saanut itse määrittää palkinnon, jonka hän itsel-
leen myöntää, on palkinnolla myös toimintaa ohjaava rooli. Onnistumisen 
hetken jakamisella läheisten kesken on myös merkitystä sekä nuorelle itsel-
leen, koska hän saa näin jakaa iloa läheistensä kanssa, mutta myös hänen 
läheisilleen, sillä palkitsemiset voivat toimia konkreettisina merkkeinä heil-
lekin nuoren onnistumisesta ja edistymisestä. 

Esimerkkikysymyksiä:

”Mikä voisi olla sellainen palkinto, jonka voisit itsellesi antaa, kun saavutat 
tämän tavoitteen?”

”Minkä asian saaminen motivoisi sinua vaikeilla hetkillä pääsemään eteen-
päin?”

”Minkä asian päätät antaa itsellesi, kun tämä seuraava tavoite on saavu-
tettu?”

Käyttö ehkäisevän päihdetyön välineenä

Päihteidenkäyttö saattaa olla joillekin keino ”suodattaa” tunteita, mutta 
myös ”boostata” tunteita. Päihteitä käytetään, jotta asiat eivät tuntuisi 
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niin raskailta tai vaikeilta, mutta myös, että asiat tuntuisivat paremmilta 
ja enemmän. Suomalaisessa päihdekulttuurissa alkoholi liittyy hyvin usein 
”juhlistamiseen” ja tämä näkyy myös silloin, kun päihteidenkäytön kanssa 
on ongelmia. Vaikka päihteidenkäyttö olisi arkipäivää, saatetaan itseä pal-
kita onnistumisista sallivammalla asenteella päihteitä kohtaan. Jos esimer-
kiksi onnistutaan olemaan ”kuivilla”, on välillä sitten ”oikeus” myös vähän 
”höllätä” ja palkita itseään, kun päihteettömyydessä on onnistuttu. 

Päihteitä ongelmallisesti käyttävälle on tärkeä pyrkiä löytämään muita pal-
kitsevia asioita, joiden kautta päihteettömyyttä tai tavoitteisiin pääsemistä 
voi juhlistaa tai itseään palkita. Päihteidenkäytöltä säästyneillä rahoilla voi 
esim. lähteä syömään, elokuviin tai keilaamaan tai jopa aloittaa uuden har-
rastuksen, johon ei aiemmin olisi pystynyt ja johon aiemmin ei olisi ollut 
taloudellisia mahdollisuuksia. Itsensä palkitsemiskeino kannattaa miettiä 
etukäteen, jotta se toimii motivaattorina vaikeina hetkinä. Tästä nuorta 
ohjaava henkilö voi vielä onnistumisen hetkellä muistuttaa ja lisätä onnistu-
misen kokemusta samalla kun varmistaa, että nuori todella muistaa itsekin 
iloita etenemisestään ja onnistumisestaan. Palkitseminen toimii siis etukä-
teen nuorelle itselleen, mutta myös muistutuksena häntä tukeneelle nuo-
risotyöntekijälle ja läheiselle konkretisoimassa onnistumista.
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Positiivinen palaute

Ratkaisukeskeisyys tukee ajattelua, jossa positiivisia tekijöitä pyritään eri-
tyisesti löytämään asiakkaan elämänhallinnan tueksi. Positiivista palautetta 
kannattaa nuorisotyössä aina antaa, sillä voi olla niin, että moni nuoriso-
työn yksilöohjaustilanteessa oleva nuori ei ole kuullut positiivista palautetta 
omasta toiminnastaan elämänsä aikana kovinkaan paljon tai joku voi olla 
elänyt elämänsä tähän saakka kuulematta mitään positiivista palautetta 
muilta ihmisiltä.

Positiivinen palaute liittyy läheisesti poikkeuskysymykseen. Positiivinen 
palaute itsessään ei sisällä kysymystä, vaan palautetta annetaan niistä 
onnistumisista, joita nuoren tilanteessa, taidoissa, voimavaroissa tai toimin-
nassa havaitaan. Huomiota kiinnitetään positiivisessa palautteessa nuoren 
edistymisen konkretisointiin. Aina nuorisotyöntekijän ei tarvitse edes tie-
tää miten nuori on toiminut aiemmin, riittää, että hän huomioi niitä asioita, 
jotka nuoren tilanteessa ovat NYT hyvin esim. näin:

”Olet kuitenkin tässä tilanteessa pystynyt käymään työpajalla päivittäin, 
sehän on tärkeää ja hieno onnistuminen, että olet pystynyt sitoutumaan ja 
priorisoimaan työpajatoiminnassa mukana olemisen.” 

”Olet hienosti pitänyt huolta lemmikkieläimestäsi, vaikka sinulla on ollut 
vaikeaa.” 

”Olet huolehtinut kuitenkin taloudestasi mallikkaasti, vaikka voimavarasi 
ovat olleetkin vähäiset”.

Positiivisten asioiden huomaaminen ei ole monesti ammattilaisellekaan 
helppoa. Kun haasteita ja vaikeuksia asiakkaan tilanteessa on paljon, on 
inhimillistä, että vaikeudet vievät kaiken huomion. Moni nuori tarvitsee 
myös oikeasti paljon apua käytännön ongelmien selvittämisessä ja erilaisia 
tukipalveluja. Positiivinen palaute tuleekin aina olla rehellistä ja todellisiin 
asioihin liittyvää sekä nuorta kunnioittavaa ja nuoren tilannetta arvostavaa. 
Positiivisen palautteen lisääminen yksilöohjaustyössä ei tarkoita sitä, että 
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kaikki ongelmat ”pyyhittäisiin pois” tai olisivat käännettävissä positiivisiksi. 
Ratkaisukeskeinen työote kuitenkin vaatii ammattilaiselta monesti asenne-
muutosta, jotta vaikeissa tilanteissakin pystyy tukemaan nuorta myöntei-
sellä tavalla kannustaen ja positiivista palautetta antaen.
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yhteenveto

Asiakas avainroolissa

Nuori on aina itse avainroolissa omassa muutoksessaan. Nuorisotyöntekijän 
tehtävänä on ohjaajana tukea nuorta muutoksessa nuoren määrittämään 
suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorta ”houkutellaan” näkemään oma 
tilanteensa ja voimavaransa itse. Ohjaaja asettautuu ”ei tietämisen -tilaan”, 
jossa nuoren tilannetta tarkastellaan yhdessä ikään kuin ”seisovan pöydän” 
-periaatteella. Seisovassa pöydässä olevia asioita ihmetellään yhdessä. 
Ohjaaja sanoittaa pöydällä olevia asioita ja auttaa nuorta ymmärtämään 
esillä olevia asioita ja nuorella ilmeneviä haasteita uudella tavoin. Ohjaaja 
on siis ennemminkin tukihenkilö kuin auktoriteetti tai asiantuntija. Ammat-
tilaisen tehtävä ei ole kertoa ”totuuksia” nuorelle vaan nuorta autetaan 
katsomaan omaa tilannettaan uudesta näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että ammattilainen olisi vain kysymysten esittäjä eikä saisi lainkaan 
kertoa omia mielipiteitään nuorelle. Nuorisotyöntekijä on edelleen nuoren 
hyvinvoinnin tukemisen asiantuntija, mutta oleellista on se, miten hän käyt-
tää tätä asiantuntijarooliaan. Ammattilaisen tehtävä ei ole vahvistaa omaa 
asiantuntijuuttaan vuorovaikutuksessa vaan vahvistaa nuoren kykyä, luotta-
musta, uskallusta ja voimavaroja selvitä elämässä eteenpäin entistä parem-
min.

Ongelmista tavoitteita

Ratkaisukeskeisyydessä ongelmista pyritään luomaan tavoitteita. Tämä tar-
koittaa sitä, että ei pyritä lähtökohtaisesti eroon jostakin tai pois haitallisesta 
käyttäytymisestä. Ratkaisukeskeisyydessä ei ajatella, että asiat loppuvat tai 
poistuvat, kun huomioi kiinnitetään toisaalle vaan ongelmat vähenevät 
ja poistuvat, kun huomioita kiinnitetään ongelmien tarkasteluun uudella 
tavoin. Ratkaisukeskeisessä yksilöohjauksessa ei esimerkiksi pyritä lopetta-
maan päihteidenkäyttöä vaan lisäämään päihteettömyyttä elämään. Tämä 
näkökulman muutos auttaa nuorta lähestymään omaa tilannettaan positii-
visemmin ja luo mahdollisuuksia muutokselle.
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Huomio tulevaisuudessa

Ratkaisukeskeisyydessä olennaista on, että huomio kiinnitetään tulevaisuu-
teen ongelmien juurisyiden löytämisen sijaan. Ratkaisukeskeinen ajattelu 
perustuu siihen, että mitä tahansa haasteita voidaan ratkoa tuntematta 
ongelmien lähteitä tai syitä. Nuoren menneisyyttäkin tarkastellaan nuoren 
voimavarojen, vahvuuksien ja selviytymisen lähteenä.







Mitä on ratkaisukeskeinen yksilöohjaus nuorisotyön ehkäisevän 
päihdetyön välineenä? Miten tukea nuorta hänen omista lähtö-
kohdistaan käsin, vahvistaen hänen omaa toimijuuttaan ja sitou-
tumistaan omaan edistymiseensä? Opas yhdistää ratkaisukeskei-
sen lyhytterapian työotetta nuorisotyön yksilöohjaustilanteisiin 
ja huomioi tässä myös ehkäisevän päihdetyön ja päihdehaittojen 
ehkäisyn näkökulman. Oppaan kysymykset ja näkökulmat aut-
tavat nuorisotyöntekijää tukemaan vaikeassa tilanteessa olevia 
nuoria. Kysymykset auttavat myös ohjaustilanteissa, joissa nuo-
rella ei ole erityishaasteita, mutta on motivaatiota kehittää omaa 
toimijuuttaan ja itseymmärrystään. Opas on laadittu ratkaisu-
keskeisen lyhytterapian opinnäytetyönä sekä osana Nuorisoalan 
Osaamiskeskusten kehittämistoimintaa.

ehyt.fi/osaamiskeskus


