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Terveystieteiden yksikkö

Tutkimuskysymykset
• Onko kouluilla yhtenäiset terveyden edistämisen käytännöt?
• Miten terveyskäyttäytyminen muuttuu 7.ltä  9.lle luokalle?
• Valikoituvatko oppilaat terveyskäyttäytymisen ja hyvinvoinnin

perusteella erilaisille koulutuspoluille peruskoulun jälkeen?
• Mitkä yksilötason ja koulutason tekijät selittävät oppilaiden toisen

asteen valintaa?

Koulujen toimintakäytännöt

Terveyden edistämisen vertailutietokanta 2013: TEA-viisari, THL
Esimerkkeinä tässä kaksi kokonaisuutta
· Yhteiset terveyden edistämisen käytännöt
· Osallisuus
Kuntatason tuloksia voi tarkastella TEA-viisarin nettisivuilta.



15.2.2016

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

alkamisaika

opetussuunnitelmat

oppilashuoltoryhmä

lomat

koulun hyvinvoinnin kehitt.

koejärjestelyt

järjestyssäännöt

tilat

vuosisuunnitelma

toiminnan arviointi

kiusaamisen ehkäisy

ryhmäyttäminen

ruokailu

Oppilaiden osallistuminen toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen
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Huoltajien osallistuminen

Tapaturman seuraaminen

Tapaturmien ennaltaehk.

Koulukuljetusten odotusajat

Kuolemantapauksissa toimiminen

Kriisitilanteissa toimiminen

Oppilashuoltotyön kirjaaminen

Koulu ilmoittaa poissaolosta

Poissaolojen seuranta

Mielenterveyden edistäm.

Huoltajan ilmoitettava poissaolosta

Päihteiden käytön ennaltaehk.

Yhteisesti sovittu menettelytapa

Opetussuunnitelmaan kirjattu käytäntö

Muuten kirjattu yhteinen käytäntö

Tietyt yhteiset periaatteet, mutta ei kirjallista toimintamallia

Ei yhteistä käytäntöä, henkilöstö toimii parhaaksi katsomallaan tavalla
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Seuranta

Puuttuminen

Tunnistaminen

Ehkäisy

Kiusaamisen kirjaaminen

Opetussuunnitelmaan kirjattu Muuten kirjattu Ei kirjallista toimintamallia Ei yhteistä käytäntöä
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Yhteenveto

• Koulujen yhtenäistä toimintakulttuuria rakentavissa ja
terveyttä edistävissä käytännöissä on suurta vaihtelua
koulujen välillä

• Koulujen on syytä yhtenäistää toimintakäytäntöjään ja niiden
kirjaamista; tämä on yksi keino vahvistaa koko kouluyhteisön
hyvinvointia uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti

• Viime vuosina myös lapsi- ja nuorisopolitiikassa on ryhdytty
painottamaan lasten ja nuorten osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden vahvistamista (OKM 2012, THL 2014)

Terveyskäyttäytymisen
muutokset 7. luokalta 9. luokalle
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Humalassa joskus kouluryhmittäin ja kouluittain
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Kiusattuna viikoittain kouluryhmittäin ja kouluittain
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Välitön psykososiaalisen tuen tarve
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Ei aamupalaa kouluaamuisin
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Nukkumaan klo 23.30 tai myöh.

Yhteenveto: Oppilaiden hyvinvoinnin ja
terveyskäyttäytymisen muutokset 7. luokalta 9. luokalle:

• Negatiivista kehitystä useimmissa indikaattoreissa.
Kiusaaminen väheni yhtä kouluryhmää lukuunottamatta.

• Kouluryhmien väliset erot näyttävät hieman tasaantuvan
tai pysyvän suunnilleen samoina 7. luokalta 9. luokalle
siirryttäessä

• Kouluista erottui kuitenkin myös kouluja, joiden kehitys
poikkesi muista. Näitä olivat koulut, joissa oppilaiden
hyvinvointi pysyi koko yläkoulun heikkona ja joissa
hyvinvointi kehittyi negatiivisemmin kuin muissa kouluissa.

Terveysvalikoituminen
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Toisen asteen koulutusvalinta

• Mitattu neliluokkaisella muuttujalla:
• ei hakenut opiskelupaikkaa 9. luokan yhteishaussa (12 %)
• haki yhteishaussa mutta ei saanut opiskelupaikkaa (6 %)
• sai opiskelupaikan ammattikoulusta (29 %)
• sai opiskelupaikan lukiosta (53 %)

• Tiedot yhteishakurekisteristä (N = 15421)

Yksilötason tausta- ja terveystietoja, osuudet (%) 7. luokalla 2. asteen valinnan mukaan

Lukio Ammattikoulu Ei hyväksytty Ei hakenut

Välitön tuen tarve 3 7 5 9
Tuen tarpeen
selvittämistarve 9 13 16 16

Pitkäaikaissairaus 24 26 24 39
Itsearvioitu terveys
erittäin/melko hyvä

90 87 83 83

Asuu ydinperheessä 77 60 57 60
Molemmat vanhem-mat
tupakoivat

4 13 9 16

Terveyskäyttäytymismuuttujien osuudet (%) 7. luokalla 2. asteen
valinnan mukaan

Lukio Ammatti-
koulu

Ei hyväksytty Ei hakenut

Kokeillut tupakkaa 11 34 33 25
Tupakoi päivittäin 0,4 2 2 2
Juonut alkoholia 27 45 38 25
Humalassa ≥ kerran 4 14 12 8
Hampaidenpesu ˂ 2
krt/pv

39 57 49 61

Ei aamupalaa joka
aamu

28 45 42 41

Nukkumaan >23 18 29 28 19
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Yhteenveto
• Lukioon valikoituu koulunkäynnissä vähemmän tukea tarvitsevia,

terveempiä ja terveemmät elämäntavat omaavia nuoria kuin
ammatilliseen koulutukseen.

• Nämä erot näkyvät selvästi jo 7. luokalla.
• Koulutukseen ei-hyväksytyt ja ei-hakeneet sijoittuvat

terveyskäyttäytymiseltään monen tekijän suhteen näiden
välimaastoon.

• Suuri osa niistä, jotka eivät olleet hakeneet, oli saanut
peruskoulussa tehostettua tukea koulunkäyntiin ja heillä oli
paljon välittömän psykososiaalisen tuen tarvetta.

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstövoimavarat

Mediaani Ala-ja
yläkvartiili

Suositus Suosituksessa
%-osuus
Metropolialue

Suosituksessa
%-osuus koko
maa

Terveydenhoitaja 7.3 5.9-8.8. 6.0 75 60

Lääkäri 0.9 0.5-1.3 1.7 11 13

Psykologi 3.1 2.1-4.5 3.6* 37 25

Kuraattori 5.0 4.1-8.0 4.6* 63 37

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstövoimavarat
tuntia/viikko/100/oppilasta (N = 131)

*Ei virallista kansallista suositusta
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Koulun opiskeluhuollon palvelujen henkilöstövoimavarojen ja resurssitarpeen keskinäiset korrelaatiot.
Tilastollisesti merkitsevät on lihavoitu.

Henkilöstövoimavarat tuntia/viikko/100 oppilasta2

Kouluterveydenhoitaja1 Lääkäri Psykologi Kuraattori Yhteensä3

Vanhempien koulutus
matala .029 -.218 .263 .234 .260

Maahanmuuttaja-
taustaisten osuus korkea -.075 -.101 .177 .056 .103

Tehostettua tukea saavat -.097 -.185 -.025 .083 -.023
Psykososiaalisen tuen
tarve -.013 -.029 -.013 .179 .052

1 Koulujen lukumäärät soluissa vaihtelevat kolmessa vasemmanpuoleisessa välillä 85-92, muissa välillä 71-77.

2 TEA-viisari 2013

3 Kunkin koulun neljän henkilöstöryhmän viikkotunnit laskettu yhteen

Koulun opiskeluhuollon henkilöstöryhmien voimavarojen keskinäiset
korrelaatiot. Tilastollisesti merkitsevät on lihavoitu.

Henkilöstövoimavarat tuntia/viikko/100 oppilasta2

Kouluterveydenhoitaja1 Lääkäri Psykologi

Kouluterveydenhoitaja 1
Lääkäri .118 1
Psykologi .644 -.147 1
Kuraattori .710 -.110 .613

1 Koulujen lukumäärät soluissa vaihtelevat välillä 74-90.

2 TEA-viisari 2013

Yhteenveto

• Palveluja tulisi olla tarjolla tasaisesti koko maassa, joskin resurssien epätasaista jakoa
koulujen välillä voidaan perustella koulujen erilaisilla tarpeilla. Palvelujen laadukas
toteuttaminen edellyttää oikein mitoitettua henkilöstöä.

• Tarpeen mittaamiseen ei ole yksiselitteisiä indikaattoreita, mutta esim. vanhempien
matala koulutustaso ja maahanmuuttajatausta ovat tutkimuksemme perusteella
yhteydessä huonoon koulumenestykseen ja myös oppilaiden hyvinvointiin.

• Oppilaan psykososiaalisen tuen tarvetta voidaan mitata vahvuudet ja vaikeudet –
mittarilla ja mikäli oireilevia oppilaita on koulussa runsaasti, tulisi luonnollisesti myös
resurssien olla keskimääräistä suuremmat.

• Se, kuinka paljon kullakin koululla on käytettävissä resursseja oppilaiden tukemiseen
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja varhaisen tuen tarjoamisessa, voi monin
tavoin heijastua oppilaiden hyvinvointiin ja sitä kautta oppimiseen ja koulumenestykseen.

• Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa koko kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämistä yksittäisten oppilaiden tukemisen rinnalla. Yhteisöllisen opiskelijahuollon
toteuttaminen edellyttää riittävää moniammatillisen työn resursointia sekä uudenlaista
työorientaatiota ja toimintakäytäntöjä


