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Tervetuloa Kouluterveyspäiville 

 

Kouluterveyspäivät järjestetään jo 18. kerran. Vuoden 2013 teemana on ”Yhteisöllisyydestä 

hyvinvointia”. Olemme valinneet yhteisöllisyyden päivien teemaksi muistuttaaksemme itseämme siitä, 

millainen voima ja mahdollisuus yhteisöllisyydessä piilee. Meillä jokaisella on keinot rakentaa 

yhteisöllisyyttä työssämme.  

Positiivinen asenne luo yhteisöllisyyttä. Olemme hakeneet positiivisuutta myös 

Kouluterveyspäivien puheenvuoroihin. THL:n pääjohtaja Pekka Puskan avaussanojen jälkeen 

kuulemme hyviä uutisia vuoden 2013 Kouluterveyskyselystä.    

Asiantuntijaluennoissa yhteisöllisyyttä käsitellään lukuisista eri näkökulmista. Kuulemme ensin 

ajankohtaista tietoa oppilas- ja opiskelijahuollosta. Tänä kesänä annetussa hallituksen esityksessä 

oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi on tavoitteena painottaa nykyistä enemmän ennaltaehkäisevää 

toimintaa. Kouluyhteisöä pyritään kehittämään niin, että se tukee osallisuutta ja sosiaalista 

vastuullisuutta. Samaan aikaan painotetaan koulua oppivana yhteisönä laadittaessa 

opetussuunnitelman perusteita esi- ja perusopetukseen.  

Yhteisöllisyydestä kertovat myös puheenvuorot lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta, 

vanhempainilloista sekä oppilashuollosta. Kouluyhteisön hyvinvointia käsitellään kouluympäristön 

terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta.  

Toisena päivänä pääsalissa käsitellään koulun tai oppilaitoksen eri toimijoiden rooleja nuorten 

hyvinvoinnin tukemisessa. Luokan hyvinvointiarvio ja liikunnallisuutta tukeva Move-hanke ovat 

esimerkkejä tästä työstä.  Lisäksi kuulemme kansalliseen rokoteohjelmaan tulevasta HPV-rokotteesta. 

Päivien lopuksi saamme arvokkaita neuvoja nuoren kohtaamiseen vastaanotolla. 

Rinnakkaisohjelmissa käsitellään pääsalin aiheita asiantuntijaluentojen ja keskustelujen avulla. 

Ohjelma on rakennettu siten, että eri ammattikuntien edustajien on mahdollista saada kiinnostuksensa 

mukaan ideoita omaan työhönsä. Aiheina ovat koulun yhteisöllisyys, netti työvälineenä, toisen asteen 

opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, kehittyvä kouluterveydenhuoltotyö sekä oppilas- ja 

opiskelijahuolto osana lasten ja nuorten palveluverkostoa.  

Ideatori täydentää päivien ohjelman esittelemällä kiinnostavia kehittämishankkeita ja hyviä 

käytäntöjä.  Luentojen ja Ideatorilla esitettävien aiheiden tiivistelmät on koottu tähän julkaisuun ja ne 

ovat saatavilla myös osoitteessa www.thl.fi/kouluterveyskysely.   

 

Toivotan Sinulle kouluterveystiimin puolesta antoisia Kouluterveyspäiviä! 

 

Juha Fränti 

 

 

 

  

http://www.thl.fi/kouluterveyskysely
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Ohjelma 

Tiistai 17.9.2013 (Sali 1, 2. krs) 
 
8.30–10.00  I l m o i t t a u t u m i n e n  j a  a a m u k a h v i  
 

Puheenjohtaja: opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus 

10.00–10.15  Tervetuloa Kouluterveyspäiville! 

Pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

10.15–11.00  Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013 

Erikoistutkija Reija Paananen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

11.00–12.00  Ajankohtaista tietoa oppilas- ja opiskelijahuollosta 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

Neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetussuunnitelman perusteet 2016 

Opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus 
 

12.00–13.00  L o u n a s  (omakustanteinen) 

 

Puheenjohtaja: opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus 

13.00–14.40  Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto 

Yhteispeli: lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen kouluyhteisössä 

Erikoistutkija Katja Björklund, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kasvamme yhdessä -vanhempainillat 

Ylilääkäri Hannele Kallio, Turku 

Taukojumppa, tutkija Anni  Matikka, THL 

Luokkakohtainen yhteenveto yhteisöllisen oppilashuollon työvälineenä 

Projektipäällikkö Tiina Palviainen & kuraattori Päivi Lehtoranta-Ervaala & 

terveydenhoitaja Reeta Talsi & luokanopettaja Marika Korjus & terveydenhoitaja 

Susanne Weppling, Lapsen ääni / Lapsen paras Etelä-Kymenlaaksossa -hanke   
 

14.40–15.10  K a h v i t a u k o  j a  i d e a t o r i i n  t u t u s t u m i n e n  

 

Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Juha Fränti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

15.10–17.00  Terveellinen ja turvallinen koulu kaikille 

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi 

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Miten toimia jos koulussa epäillään sisäilmaongelmaa? 

Johtava tutkija Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa 

Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Koulurauha – jokaisen oikeus 

Rehtori Jari Andersson, Sylvään koulu, Sastamala 
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Keskiviikko 18.9.2013 

8.00–9.00  I l m o i t t a u t u m i n e n  j a  a a m u k a h v i  

 

9.00–11.00  Rinnakkaisohjelmat (esityspaikka), tarkempi ohjelma s. 8–9 

 

A) Yhteisöllisyydellä eteenpäin (Auditorio) 

Pj. erikoistutkija Katja Björklund, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

B) Netti työvälineenä (Luolamies)  

Pj. asiantuntija Katriina Bildjuschkin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

C) Hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa (Palaver)  

Pj. kehittämispäällikkö Anneli Milén, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

D) Kehittyvä kouluterveydenhuoltotyö (Sali 1)  

Pj. ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

E) Oppilas- ja opiskelijahuolto osana lasten ja nuorten palveluverkostoa (Klondyke) 

Pj. kehittämispäällikkö Juha Fränti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

11.00–12.00  L o u n a s  (omakustanteinen) 

 

Iltapäivän ohjelma (Sali 1) 

 

Puheenjohtaja: ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

12.00–13.30  Yhdessä lasten ja nuorten hyvinvointia tukemassa 

Opettajan arvio laajassa terveystarkastuksessa – valtakunnallinen malli ja lomake 

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & terveydenhoitaja 

Anu Ahola & luokanopettaja Nina-Marika Pieskä, Uramon koulu, Riihimäki 

Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä 

Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus 

 

13.30–14.00  K a h v i t a u k o  j a  i d e a t o r i i n  t u t u s t u m i n e n  

 

14.00–15.20  Yhdessä lasten ja nuorten hyvinvointia tukemassa jatkuu… 

Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista? 

Ylilääkäri Tuija Leino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

”Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu” – Nuori vastaanotolla 

Kehityspäällikkö Tuulia Aho, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus, Väestöliitto 

15.20–15.30  Seminaarin päätössanat 
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Rinnakkaisohjelmat 
 

Keskiviikko 18.9.2013, klo 9.00–11.00 
 

A) Yhteisöllisyydellä eteenpäin (Auditorio) 

Pj. erikoistutkija Katja Björklund, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä  

Erikoistutkija Jenni Ervasti, Työterveyslaitos 

Nuorten yhteisöllinen tukeminen 

Projektipäällikkö Marjo Kolehmainen & projektityöntekijä Pauliina Lahtinen, 

Humanistinen ammattikorkeakoulu 

Yhteisöllisyyteen kannustava vanhempainiltamalli – nuorten päihteettömyyttä tukemassa 

Klaari-koordinaattorit Marinoora Alanne & Leena Koskivirta, Lasten ja nuorten ehkäisevä päihdetyö, 

Helsinki 

 

B) Netti työvälineenä (Luolamies) 

Pj. asiantuntija Katriina Bildjuschkin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Kasvatus teknologisessa maailmassa 

Tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto 

Tunteet on tuntemattomillakin – Kuinka kasvattaa nuorista huomaavaisia nettikeskustelijoita? 

Projektipäällikkö Suvi Tuominen, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus 

Netti seksuaalikasvatuksen työvälineenä 

Päällikkö Tuija Rinkinen, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus, Väestöliitto 

 

C) Hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa (Palaver) 

Pj. kehittämispäällikkö Anneli Milén, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Opiskelijoiden kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ammatillisessa oppilaitoksessa 

Projektipäällikkö Suvi Nuppola, Korjaamo-hanke & vs. sosiaalikuraattori Hanna Hakala, Tampereen 

seudun ammattiopisto TREDU 

SORA-laki: soveltumattomuuteen ratkaisuja 

Ylitarkastaja Paula Naumanen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa – TEA-viisarin tuloksia 

Tutkija Kirsi Wiss, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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D) Kehittyvä kouluterveydenhuoltotyö (Sali 1) 

Pj. ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kouluterveydenhuolto nyt – tuloksia äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon 

valtakunnallisesta seurannasta 

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Näin syntyi kasiluokkalaisen esitietolomake 

Kouluterveydenhoitaja Maiju Lehdonvirta & kotitalouden ja terveystiedon opettaja Salme Heikonen, 

Sauvon koulukeskus 

Yhteinen tavoite, monta polkua – terveystiedon opetus terveysneuvonnan kumppanina 

Opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus 

 

E) Oppilas- ja opiskelijahuolto osana lasten ja nuorten palveluverkostoa (Klondyke) 

Pj. kehittämispäällikkö Juha Fränti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 

Palvelujohtaja Sirpa Kuronen, Turun kaupunki 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta 

Projektipäällikkö Leena Hassi, Oulu 

Sähköinen hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen tukena  

Erityisasiantuntija Anne Sormunen, Kuntaliitto 
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Kerrosopas 

1. kerros  

Juhla-aula: 

– Ilmoittautuminen 

– Aamukahvitarjoilu (myös Ylälämpiössä) 

– Vaatesäilytys 

– WC 

 

Luentosalit: 

Auditorio (Käpyaula) 

Palaver 

 

 

Pohjakerros 

Luentosali Klondyke  

(Juhlaovesta vasemmalle, portaat alas) 

 

 

2. kerros  

Ylälämpiö: 

– Ideatori (myös välitasanteilla) 

– Kahvitarjoilu 

 

Luentosalit:  

Sali 1 

Luolamies (Juhlaovesta oikealle, portaat ylös) 

 

 

Dipoli Buffet Ravintola 
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Info 

 
Viestiseinä.  
 

Kouluterveyspäivien Viestiseinän avulla voit olla aktiivisesti mukana keskustelussa. 

 

Voit lähettää kommentteja, kysymyksiä tai esitysten aikana syntyneitä ajatuksiasi Viestiseinällä 

julkaistaviksi. Viestit lähetetään tekstiviestinä tai nettisivujen kautta. Ne julkaistaan anonyymeinä 

eikä puhelinnumerosi tai muut tietosi jää palveluntarjoajalle, järjestäjälle tai muualle muistiin.  

 

Tekstiviesti lähetetään numeroon 12154. Viestin alkuun lyhenne thl. Maksaa normaalin 

tekstiviestin hinnan.  

 

Nettisivujen osoite on www.viestiseina.fi/thl.  Osallistuminen on ilmaista. 

 

Yhteystiedot ovat näkyvissä myös Viestiseinän yläosassa. 

 

 

Facebook 
 

Kouluterveyspäivät ovat myös Facebookissa. Käy tykkäämässä, jakamassa tai kommentoimassa 

Kouluterveyskyselyn sivuilla www.thl.fi/kouluterveyskysely. 

 

 

WiFi - Aalto Open 

 
Aalto Open on maksuton ja avoin langaton WLANverkko, josta kaikilla Dipolin asiakkailla on vapaa 

pääsy internetin palveluihin. Erillisiä tunnuksia ei tarvita. Verkossa toimivat vpn- ja voip-sovellukset 

 

 

Nettipisteet ja matkapuhelimien latauslaite 

Dipolin aulatiloissa on kolme nettipistettä ja matkapuhelimen latauslaite 

 

Ruokailu 
 

Dipoli Buffet Ravintola: Käpyaulan kautta portaat ylös (2. kerros) 

Täffä-ravintola: Otakaari 22, noin 100 m Dipoli-talosta 

Alvari-ravintola: Otakaari 1, noin 200 m Dipoli-talosta 

 

 

 Palaute 
 

Toivomme palautetta Kouluterveyspäivien sujumisesta, sisällöstä jne. Kommentit, toiveet ja 

ehdotukset ovat tervetulleita nettisivuillemme www.thl.fi/kouluterveyspaivat.  

 

http://www.viestiseina.fi/thl
http://www.thl.fi/kouluterveyspaivat
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Tiistain puheenvuorot 

Tervetuloa Kouluterveyspäiville! 

Pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013 

Erikoistutkija Reija Paananen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Suomessa nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä puhuttaessa sävy on usein varsin negatiivinen. Mietitään, 

miksi terveimmistä vastasyntyneistä kasvaa pahoinvoivia aikuisia. Vuonna 2013 toteutetun 

Kouluterveyskyselyn mukaan tilanne on kuitenkin monelta osin selvästi parantunut. On selvää, että puutteita 

on edelleen ja parantamista riittää, mutta suunta näyttäisi olevan oikea.  

Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan kouluviihtyvyys on parantunut etenkin peruskoulussa ja lukiossa, ja 

työilmapiirin ongelmat ovat vähentyneet. Nuorilla on myös aikaisempaa useammin tietoa siitä, miten 

koulussa voi vaikuttaa asioihin. Kuitenkin edelleen 43 prosenttia peruskoululaisista ja ammattiin 

opiskelevista sekä 27 prosenttia lukiolaisista ei koe tietävänsä, miten koulun asioihin voi vaikuttaa. Viime 

aikojen keskustelu osallisuudesta näyttäisi myös tuottaneen toimintaa: nuoret kokevat yhä useammin 

tulevansa kuulluksi peruskoulussa ja toisella asteella.   

Myös kotioloista voidaan löytää hyviä uutisia. Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa näyttävät 

vähentyneen, ja yhä useamman nuoren vanhemmat myös tietävät, missä nuoret viettävät viikonloppuiltojaan. 

Peruskoululais- ja lukiolaispojista yhä useammalla on vähintään yksi ystävä. Alkoholin ja tupakan käyttö 

sekä rahapelien pelaaminen on edelleen vähentynyt. Harmillisena muutoksena näkyy 

seksuaaliterveystietojen huononeminen. 

Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin lasten ja nuorten elinoloja ja hyvinvointia selvittävä 

tutkimus. Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 84 ja lukiolaisista 70 prosenttia vastasi kyselyyn. Vuonna 

2013 Kouluterveyskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa samanaikaisesti koko Suomessa ja vastaajia oli 

yhteensä lähes 183 000. Ammatillisissa oppilaitoksissa kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti.  

Nuorten elämässä perhe, ystävät ja koulu ovat tärkeimmät kehitysympäristöt ja hyvinvoinnin muokkaajat. 

On hienoa huomata, että näissä on tapahtunut muutoksia hyvään suuntaan. Toivottavasti hyvä kehitys ei 

vaarannu valtion ja kuntien säästöpaineiden vuoksi. Koulu on kehitysympäristönä lasten ja nuorten 

myöhemmän hyvinvoinnin ja terveyden kannalta yksi tärkeimmistä. Siellä voidaan tehdä paljon 

hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja suojaavien tekijöiden tukemiseksi – jos vain tahtoa riittää. 

 

Yhteystiedot: 

Reija.Paananen 

etunimi.sukunimi@thl.fi 

Kouluterveyskysely@thl.fi 
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

Neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi on annettu eduskunnalle alkukesästä (HE 67/2013).  Laki 

koskisi esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 

tarkoitettua koulutusta. Tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä nykyisestä ongelmakeskeisestä 

toiminnasta ennaltaehkäisevään suuntaan. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ehdotetaan ensisijaiseksi tavaksi 

järjestää ja toteuttaa opiskeluhuoltoa. Lisäksi tarvitaan jatkossakin yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. 

Opiskeluhuoltona oppilaat ja opiskelijat voisivat saada matalan kynnyksen tukea. Turvaamalla varhainen 

tuki oppilaille ja opiskelijoille voitaisiin välttää raskaampia toimenpiteitä ja sitä kautta saada myös 

kustannussäästöjä. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseksi kouluympäristöä on kehitettävä terveyttä ja turvallisuutta 

vaalivaksi. Kouluyhteisöä on tarpeen kehittää siten, että se tukee jokaisen osallisuutta, sosiaalista 

vastuullisuutta ja hyviä vuorovaikutussuhteita. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tukee ryhmäytymistä, ehkäisee 

kiusaamista ja opettaa sosiaalisia taitoja. Tarvittaessa järjestetään varhaisen tuen ryhmiä. Yhteisöllistä 

opiskeluhuoltoa on tähän asti ollut riittämättömästi. Siinä on runsaasti käyttämättömiä mahdollisuuksia 

ehkäisevän ja terveyttä edistävän toiminnan tehostamiseksi. 

Toisen asteen opiskelijoille ehdotetaan vastaavat kuraattori- ja psykologipalvelut kuin perusasteen 

oppilailla on. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulisi olla käytettävissään koulun tai oppilaitoksen 

sijaintikunnan järjestämänä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja. Psykologin ja kuraattorin 

palveluja olisi oikeus saada laissa säädetyssä määräajassa (seitsemän työpäivän kuluessa pyynnöstä). Näiden 

säännösten tarkoituksena on varhentaa tuen saantia. Lakiin on koottu keskeiset koulu- ja 

opiskeluterveydenhuoltoa koskevat säännökset terveydenhuoltolaista. Laissa säädettäisiin myös 

terveydenhoitajan ja lääkärin saavutettavuudesta sekä kuraattoreiden kelpoisuudesta. 

Opiskeluhuollon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi lastensuojelulain mukaiseen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaan kirjattaisiin opiskeluhuoltoa koskevat tiedot ja laadittaisiin oppilaitoskohtainen 

opiskeluhuoltosuunnitelma. Opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 

arvioinnista vastaisi monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän 

tehtävänä olisi oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. 

Yksittäisen opiskelijan tukemiseksi voitaisiin koota monialainen asiantuntijaryhmä, jonka asiantuntijat 

voisivat toimia myös opetushenkilöstön tukena. Asiantuntijaryhmä nimeäisi keskuudestaan vastuuhenkilön. 

Laissa säädettäisiin opiskeluhuoltoon liittyvästä dokumentoinnista, rekisterinpidosta ja tietosuojasta sekä 

korostettaisiin opiskelijoiden ja huoltajien vaikutusmahdollisuuksia opiskeluhuoltoa koskevissa asioissa. 

Valtakunnallisesta ohjauksesta vastaisivat Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Palvelujen 

järjestäjät vastaisivat toiminnan omavalvonnasta. 

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1.8.2014. 

 

Yhteystiedot: 

Marjaana Pelkonen  

etunimi.sukunimi@stm.fi 
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Opetussuunnitelman perusteet 2016 

Opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus 

Yleissivistävän koulutuksen koko kenttä on uudistumassa lähivuosina. Esiopetuksen, perusopetuksen ja 

lisäopetuksen tavoitteita ja perusopetuksen tuntijakoa säätelevä valtioneuvoston asetus annettiin kesällä 2012 

ja lukion tavoitteita ja tuntijakoa valmistellaan paraikaa. Lisäksi on valmisteilla useita lakimuutoksia kuten 

oppilashuoltoa ja koulujen työrauhaa säätelevien pykälien uudistaminen. Opetushallitus on käynnistänyt 

vastuullaan olevien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden laadinnan esiopetuksen ja 

perusopetuksen osalta. Työtä tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja valmisteluprosessin aikana kaikilla 

opetuksen järjestäjillä (kunnat ja yksityiset opetuksen järjestäjät) on mahdollisuus antaa palautetta 

työryhmissä valmistelluista tekstiluonnoksista. Tekstit avataan lisäksi Opetushallituksen verkkosivuille 

luettavaksi ja kenen tahansa asiasta kiinnostuneen kommentoitavaksi. Verkkosivuilla voi myös seurata 

valmisteluprosessin etenemistä ja saada tietoa työn eri puolista, osoitteesta http://www.oph.fi/OPS2016. 

 
Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella pyritään tukemaan koulujen kasvatus- ja opetustyötä ja 

oppilaiden mahdollisuutta mielekkääseen oppimiseen entistä paremmin ja siten vahvistamaan kestävää 

tulevaisuutta rakentavan koulutyön edellytyksiä.  Kestävästi toimiva koulu kasvattaa ihmisyyteen ja 

yhteiskunnan jäsenyyteen ja rakentaa tulevaisuuden sivistystä. Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuria 

ohjaavat linjaukset, jotka korostavat koulua oppivana yhteisönä. Sille on tunnusomaista hyvinvoinnista ja 

turvallisuudesta huolehtiminen, monipuolinen työskentely, moninainen vuorovaikutus ja yhteisön kaikkien 

jäsenten osallisuus sekä kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Oppiva yhteisö ottaa vastuuta 

ympäristöstään ja suuntautuu tulevaisuuteen. Opetustyön suunnittelua ohjaavassa oppimiskäsityksessä 

korostuu kokemusten ja tunteiden merkitys oppimisprosessille. Siksi ilo ja yhteistyö sekä mahdollisuus 

ymmärtää opittavien asioiden välisiä yhteyksiä ovat tärkeitä. Tulevaisuuden osaaminen rakentuu laaja-

alaisille taidoille, joiden hallinta tukee oppimista ja ajattelua. Oppilashuollon ja oppilashuoltohenkilöstön 

merkitys on suuri oppivan ja hyvinvoivan koulun rakentamisessa.  

http://www.oph.fi/OPS2016
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Yhteispeli: lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen kouluyhteisössä 

Erikoistutkija Katja Björklund, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Suomessa on saavutettu erinomaisia tuloksia fyysisten sairauksien ja terveyden edistämisen alueella. Tällä 

hetkellä keskeisenä kysymyksenä on mielenterveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Viime 

vuosikymmenten epidemiologisten tutkimusten perusteella tiedetään, että lasten ja nuorten 

mielenterveysongelmat ovat yleisiä niin meillä kuin muissakin maissa, joissa tutkimuksia on tehty. 

Pitkittäistutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että valtaosa aikuisten mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo 

lapsuus- tai nuoruusiässä.  Tutkimusten mukaan yksi keino mielenterveyden edistämiseksi on tunne- ja 

vuorovaikutustaitoihin panostaminen jo varhaisessa iässä. Useiden tutkimusten mukaan tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen vahvistaminen vähentää syrjäytymisriskiä ja mielenterveysongelmia, sekä lisää 

itsetuntoa ja parantaa kyvykkyyttä ratkoa ihmissuhteisiin liittyviä ristiriitoja aikuisuudessa. 

Yhteispelin kehittäminen on lähtenyt perehtymällä laajasti ulkomaisiin tutkimuksiin ja menetelmiin lasten 

tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta. Lisäksi Yhteispelissä kartoitettiin opettajien ja rehtoreiden 

tarpeita haastattelulla. Aluksi menetelmiä kehitettiin ja testattiin usealla eri koululla. Mukaan valikoituivat ne 

menetelmät ja toimintatavat, jotka koettiin lapsille ja opettajille hyödyllisiksi. Myös opetussuunnitelma 

otettiin huomioon kehittämistyössä. Lisäksi Yhteispeliin liittyy kiinteänä osana tutkimustyö. 

Yhteispelin tavoitteena on siis tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistamalla lasten tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja koulussa koko koulun tasolla tarjoamalla käytännön toimintatapoja luokkaan, 

työyhteisölle ja kodin ja koulun yhteistyöhön. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että vaikuttamalla lapsen 

koko kouluympäristöön, pystytään parhaiten tukemaan lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tästä syystä 

Yhteispelissä on toimintatapoja ym. kaikkiin kouluun osa-alueisiin. Lisäksi koulussa saadaan läpileikkaus 

koko ikäluokasta, ja lapsiin voidaan vaikuttaa todella laajasti. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös todettu 

että lasten taitojen opettamisen lisäksi sillä on merkitystä millaisessa ympäristössä opetus tapahtuu. Samoin, 

jos koulun aikuisille annetaan työyhteisössään kokemus kuulluksi ja autetuksi tulemisesta, antaa se heille 

paremmat eväät tarttua lasten ongelmiin. Näin ollen Yhteispeliin kuuluu myös työyhteisölle kehitettyjä 

toimintatapoja, joiden avulla vaikutetaan aikuisten toimintaympäristöön, koulun kehittämisprosessiin sekä 

kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

Yhteispeli-hanke on THL:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ylöjärven kaupungin yhteistyöhanke. 

Yhteispelihankkeeseen kuuluu noin kahdenkymmenen hengen työryhmä kehittäjiä, kouluttajia ja tutkijoita. 

 

Yhteystiedot: 

Katja Björklund 

etunimi.sukunimi@thl.fi 
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Kasvamme yhdessä -vanhempainillat 

Ylilääkäri Hannele Kallio, Turku 

Mikä murrosiässä huolestuttaa? Millainen on hyvä vanhempi? Mitkä voivat olla hälyttäviä merkkejä nuoren 

käytöksessä? Miten kiukkua ja mielipahaa voi ilmaista hyväksyttävällä tavalla? Mitkä asiat tekevät arjesta 

hyvän? Miten nuori ja vanhemmat voivat viettää yhdessä aikaa? Kuinka paljon nuori tarvitsee unta? Miten 

vanhemmat voivat tukea nuoren koulunkäyntiä? Miten vanhemmat voivat opettaa nuorelle vastuullista 

rahankäyttöä?  

Muun muassa näitä murrosikään liittyviä kysymyksiä 7-luokkalaiset ja heidän vanhempansa ovat 

pohtineet kouluilla järjestetyissä illoissa. Tilaisuudet ovat osa Kasvamme yhdessä -toimintaa, joka kehitettiin 

Turun kaupungissa Varsinais-Suomen Remontti-hankkeen yhtenä osahankkeena. Kehittämistyö mahdollistui 

Kaste I-rahoituksella.  

Tarkoituksena on universaalilla tavalla tukea ja vahvistaa vanhempien kasvatustyötä sekä lisätä 

vuoropuhelua nuorten ja vanhempien välillä. Lisäksi toiminta edistää kodin, koulun, oppilashuollon ja 

vanhempien välistä yhteistyötä sekä perheiden tietoisuutta tarjolla olevista palveluista. Mukana illoissa on 

laaja joukko koulun ja oppilashuollon ammattilaisia sekä kolmannen sektorin edustajia. 

Palvelujärjestelmässämme on ollut puutteita kouluikäisten lasten ja nuorten kotien kasvatustyön 

tukemisessa. Nyt sekä terveydenhuoltolaki että asetus 338/2011 ovat asettaneet kouluterveydenhuollolle 

velvoitteen vanhempien kasvatustyön tukemiseen. Kasvamme yhdessä -toiminta on luotu vastaamaan tähän 

haasteeseen kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon perustoiminnan tukena. 

Toiminnan runko muodostuu kahdesta nuorten ja vanhempien yhteisen illan sarjasta. Iltojen teemana on 

nuoruusiän psykososiaalinen kehitys ja arjen haasteet murrosikäisen perheessä. Iltojen toteuttamista varten 

on luotu strukturoitu malli, jota kuitenkin on mahdollista räätälöidä kunkin koulun tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaiseksi. Toiminnassa on tuotettu myös perheille jaettavaa materiaalia sekä 

vanhempainiltoja että terveystarkastuksia varten. 

Hankkeen aikana toimintaa pilotoitiin kuudella yläkoululla Turun kaupungissa ja lisäksi viidellä koululla 

Satakunnan alueella. Illat ovat olleet oppilaille koulutyöhön kuuluvia, joten nuoret saatiin hyvin mukaan. 

Myös vanhempien osallistuminen on ollut ilahduttavan suurta. Saatu palaute molemmilta kohderyhmiltä on 

ollut kannustavaa ja positiivista. Tällä hetkellä toiminta on sisällytetty koulujen ja oppilashuollon 

normaalitoimintaan osassa yläkouluja.  

Hankkeen tuottama malli ja kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä.  

Lisätietoja: ww.turku.fi/kasvammeyhdessa 

 

Yhteystiedot: 

Hannele Kallio 

etunimi.sukunimi@turku.fi 
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Luokkakohtainen yhteenveto yhteisöllisen oppilashuollon työvälineenä 

Projektipäällikkö Tiina Palviainen & kuraattori Päivi Lehtoranta-Ervaala & terveydenhoitaja 
Reeta Talsi & luokanopettaja Marika Korjus & terveydenhoitaja Susanne Weppling, 
Lapsen ääni / Lapsen paras Etelä-Kymenlaaksossa -hanke 

Etelä-Kymenlaakson alueella osana Lapsen ääni -hanketta (Kaste-ohjelmaa) on kehitetty toimintamallia 

laajoihin terveystarkastuksiin liittyvän luokkakohtaisen yhteenvedon kokoamiseksi. Kehittämistyötä 

tekemässä on ollut monitoimijainen tiimi viiden kunnan alueelta ja toimintamallia on pilotoitu alueen 

kymmenellä alakoululla. Syksystä 2013 lähtien malli otetaan käyttöön koko Etelä-Kymenlaakson alueella. 

Kehittämistyöhön on saatu tukea ja sitä on tehty yhdessä myös THL:n kanssa. 

Laajoista terveystarkastuksista kertyvää anonyymia tietoa koko luokan hyvinvoinnista kerätään luokka- ja 

edelleen koulutasoisiksi yhteenvedoiksi. Yhteenvedot toimivat yhteisöllisen oppilashuollon työkaluina ja 

auttavat suuntaamaan koulun ehkäisevää hyvinvointityötä. 

Luokkakohtaisen yhteenvedon kokoamisesta vastaa terveydenhoitaja, mutta kokonaiskuvan 

muodostumiseen ja yhteenvedon kokoamiseen tarvitaan lasten, vanhempien, terveydenhoitajan, lääkärin sekä 

opettajan näkemystä luokan oppilaiden hyvinvoinnista. Luokanopettajan näkemys luokan toimivuudesta ja 

oppilaiden hyvinvoinnista sisältää tietoa luokan rakenteesta, oppilaiden sosiaalisista suhteista ja ryhmän 

toiminnasta, luokan työskentelyilmapiiristä sekä oppilaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista 

luokkatyöskentelyyn. Terveydenhoitajan ja lääkärin näkemys perustuu terveystapaamisissa kertyneeseen 

tietoon. Terveydenhoitaja kokoaa tietoa terveystottumuksista (paino-pituussuhde, lepo, liikunta, ruutuaika, 

kouluruokailu), vanhemmuudesta sekä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, oppilaiden sosiaalisista 

suhteista (kaverit ja kiusaaminen), mielialasta kotona ja koulussa sekä oppilaiden kokemuksesta luokan 

työrauhasta ja ilmapiiristä. 

Luokkakohtaista yhteenvetoa arvioidaan yhdessä luokanopettajan ja muiden oppilashuollossa toimivien 

kanssa. Tieto auttaa suuntaamaan ehkäiseviä toimia ja kohdentamaan niitä tarvittaessa luokkakohtaisesti. 

Pilottikouluissa luokkakohtaista yhteenvetoa hyödynnettiin mm. luokka- ja vanhempainiltojen toteutuksessa. 

Kokoamalla yhteen eri luokkatasojen yhteenvedot saadaan tietoa koko koulun hyvinvoinnista. Tätä tietoa 

voidaan hyödyntää mm. koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinnassa tai koottaessa 

ikäluokkatasoista tietoa lapsista ja nuorista. 

 

Yhteystiedot: 

Tiina Palviainen 

etunimi.sukunimi@kotka.fi 

 

 



THL – 2013                                                                              19                                                         Kouluterveyspäivät 2013 

        

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi 

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kouluyhteisön hyvinvointi sekä kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ovat oppilaan terveyden 

edistämisen ja hyvinvoinnille kannalta tärkeitä. Ne ovat välillisesti myös edellytys tulokselliselle 

oppimiselle. Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö muodostuu hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja 

sosiaalista olosuhteista. 

Terveydenhuoltolaissa kouluterveydenhuollon yhdeksi tehtäväksi säädetään kouluympäristön 

terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden 

välein. Asetus 338/2011 velvoittaa tekemään tarkastuksen yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai 

opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 

työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden 

korjaamista on seurattava vuosittain.  

Koulun työskentelyolosuhteiden valvonta ja edistäminen kuuluvat kouluterveydenhuollon lisäksi myös 

monille muille viranomaisille lakisääteisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön. 

Tarkastusten toteuttamisessa tarvitaan monialaista yhteistyötä. Onnistuakseen työ vaatii myös muiden 

tahojen työn tuntemusta. Käytännössä tarvitaan kirjattuja suunnitelmia tarkastusten toteuttamisesta: 

aikatauluista ja sisällöistä sekä eri tahojen rooleista ja vastuista tarkastuksessa ja seurannassa. 

Kouluterveydenhuolto toimii tarkastuksissa ”oppilaiden työterveyshuoltona” tuoden esille tietoon tulleet 

epäkohdat koulun tiloissa, turvallisuudessa sekä koulutyön järjestämisessä. Yhteisön hyvinvointiin kuuluvat 

myös oppilaiden keskinäiset suhteet, suhteet opettajiin, koulun toimintakulttuuri ja oppilaiden osallisuus. 

Näidenkin arvioimiseen kouluterveydenhuollon työssä kertyy paljon tietoa.  

Tarkastukset toteutuvat kunnissa vaihtelevasti. Myös niiden yhteisessä suunnittelussa, sisällöissä, 

toimintatavoissa ja tiedottamisessa on suurta vaihtelua ja puutteitakin. Koulu- ja oppilaitosympäristön 

terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksiin ollaan kokoamassa 

valtakunnallista ohjeistusta ja hyviä malleja. Paikalliset olosuhteet kuitenkin vaihtelevat suuresti ja 

lopullinen yhteistyön hiominen jää aina paikalliselle tasolle. Yhteistyösuhteiden syventäminen tai 

rakentaminen on ajankohtaista nyt. 

 

Yhteystiedot: 

Marke Hietanen-Peltola 

etunimi.sukunimi@thl.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
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Miten toimia jos koulussa epäillään sisäilmaongelmaa? 

Johtava tutkija Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa 

Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Kokemusta opiskeluympäristön turvallisuudesta horjuttavat tapaturmat, jotka olisivat kuitenkin usein 

vältettävissä. Koulu- ja opiskeluikäisille (7–19-vuotiaille) sattuu vuosittain vajaat 70 kuolemaan ja noin  

9 000 sairaalan vuodeosastohoitoon johtanutta tapaturmaa. Tarkkaa tietoa koulutapaturmien lukumäärästä ei 

ole saatavilla valtakunnallisesti. Kouluterveyskyselyn 2013 mukaan noin joka neljäs (24 %)  

8.- ja 9.-luokkalainen joutui lukuvuoden aikana vähintään yhteen terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla 

käyntiä vaativaan koulutapaturmaan. Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoilla vastaava osuus oli  

8 prosenttia, ja ammatillisissa oppilaitoksissa vastaavasti 12 prosenttia. Peruskouluissa tapaturmia sattuu 

eniten liikunta- ja välitunneilla ja lukioissa liikuntatunneilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa tapaturmia sattuu 

eri oppitunneilla ja työssäoppimisen jaksoilla. Aiheutuneet vammat ovat koulutapaturmissa yleensä lieviä. 

Koulutapaturmat selittävät peruskouluikäisten keskimäärin lähes joka kymmenennen kaikista 

vuodeosastohoidetuista tapaturmista. Kuolemaan johtaneita koulutapaturmia on arviolta vuosittain joitakin. 

Turvallisuusmyönteisen toimintakulttuurin luominen kouluyhteisöön edellyttää kunnan ja oppilaitoksen 

johdon toimintakäytäntöjen kehittämistä tapaturmien ehkäisyssä ja oppilashuoltoryhmän toiminnan aktiivista 

hyödyntämistä. Tieto oppilaitoksen turvallisuustilanteesta on myös tehokkaan tapaturmien ehkäisyn perusta. 

Olennaista on seurata säännöllisesti koulu- ja koulumatkatapaturmia sekä muita turvallisuusuhkia ja 

hyödyntää tietoja aktiivisesti. Tärkeää on toteuttaa myös kolmen vuoden välein opiskeluympäristön 

terveellisyyden, turvallisuuden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastukset, työsuojelun toimintaohjelman 

päivitykset ja tehdä suunnitellusti tarvittavat korjaukset. Tällä hetkellä seuranta toteutuu tapaturmien ja 

tarkastusten osalta sekä peruskouluissa että toisella asteella hyvin vaihtelevasti ja tilanteessa on paljon 

parannettavaa. Tiedot tapaturmista ja turvallisuudesta on hyvä koota osaksi vuosittain tehtävää koulun 

hyvinvointikuvausta. 

Henkilöstön turvallisuusosaamista tulee vahvistaa ja turvallisuuskasvatuksessa tulee painottaa 

tapaturmien ennaltaehkäisyä. Tapaturmia ehkäisevässä opetuksessa tulee hyödyntää osallistavia menetelmiä, 

ajantasaista tutkimustietoa ja oppimateriaaleja sekä muuta asiantuntijatietoa (esim. pelastuslaitos, poliisi, 

järjestöt). Perusopetuksen oppimateriaaliselvityksen (2012) mukaan eri tapaturmasisällöt ovat varsin 

vaihtelevasti esillä perusopetuksen oppimateriaaleissa. Varhain opitut tapaturmatiedot ja -taidot ovat 

kuitenkin erittäin merkittäviä asioita sekä omalle että toisten turvallisuudelle. 

Lähteet:  

Opetus-ja kulttuuriministeriö. 2013. Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa. Seurantaryhmän loppuraportti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:8. 

Samposalo H, Markkula J, Merikanto I, Imporanta T, Lillsunde P. 2012. Tapaturmat kustantajien tuottamissa 

perusopetuksen oppimateriaaleissa: Selvitys tapaturmien ehkäisyn sisällöistä tietyissä 1.−9. vuosiluokkien 

oppiaineissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 19/2012.  Helsinki. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 2009. Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten ja 

nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Markkula J. & Öörni E. (toim). Raportti 27/2009. Yliopistopaino, 

Helsinki.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 2013. Tapaturmien ehkäisy koulussa ja oppilaitoksessa. Piste 

tapaturmille!- teemapalvelu: www.thl.fi/tapaturmat > Lapset ja nuoret. . 

Tilastot: Kouluterveyskysely 2013(THL), TEAviisari, THL:n Tapaturmatietokanta (Hoitoilmoitusrekisteri, 

Tilastokeskus: Kuolemansyyrekisteri)  

 

Yhteystiedot: 

Ulla Korpilahti 

etunimi.sukunimi@thl.fi 

http://www.thl.fi/tapaturmat
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Koulurauha – jokaisen oikeus 

Rehtori Jari Andersson, Sylvään koulu, Sastamala   
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Keskiviikon puheenvuorot 
rinnakkaisohjelmissa 

Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä 

Erikoistutkija Jenni Ervasti, Työterveyslaitos 

Opettajat ja oppilaat ovat päivittäin tiiviissä vuorovaikutuksessa ja voidaan ajatella, että oppilaiden 

hyvinvointi heijastu opettajiin, ja opettajien hyvinvointi heijastuu oppilaisiin. Opettajan kanssa 

vuorovaikutuksessa ovat myös muut opettajat, työyhteisön muut jäsenet, oppilaiden vanhemmat sekä muut 

yhteistyökumppanit, esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstö. Oppilaat ovat sidoksissa myös vanhempiinsa 

ja asuinympäristöönsä, eli koulua ympäröivän alueen sosiaalisilla ja taloudellisilla tekijöillä voi olla 

merkitystä oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnille. 

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Opettajana huomennakin?” (2010–2012) tutkittiin näitä 

tekijöitä. Tutkimukset perustuivat laajoihin aineistoihin, joissa yhdistettiin THL:n Kouluterveyskyselyiden 

oppilasvastaukset TTL:n hallinnoimaan Kunta10-tutkimusaineistoon. Kunta10-tutkimus on määrävälein 

toistuva henkilöstökysely Espoon, Naantalin, Nokian, Oulun, Raision, Tampereen, Turun, Valkeakosken, 

Vantaan ja Virtojen henkilöstölle, mukaan lukien opettajat. Tähän kyselyaineistoon on yhdistetty 

rekisteritietoja (mm. työnantajarekisterit ja KELA:n rekisterit). Oppilasmäärä tutkimuksissa oli 17033–

124034 ja opettajamäärä 2291–8089. 

Havaitsimme, että oppilaiden ilkivallan teot ja koulukiusaaminen (sekä kiusatuksi joutuminen että muiden 

kiusaaminen) olivat yhteydessä opettajien lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Opettajien pitkiä poissaoloja 

ennusti oppilaiden koulutyytymättömyys. Oppilaiden koulutyytymättömyydellä oli erityisen suuri merkitys 

opettajien mielenterveysperusteisille poissaoloille. Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin yhteys havaittiin 

myös toisinpäin: opettajanhuoneen heikko ilmapiiri näkyi oppilaiden luvattomina poissaoloina. Toisaalta 

opettajien kokemus luottamuksellisesta ilmapiiristä näkyi oppilaiden kokemuksissa suhteessa koulun 

aikuisiin: näissä kouluissa myös oppilaat kokivat, että heitä kuullaan. 

Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin välinen yhteys onkin todennäköisesti kaksisuuntainen: opettajien 

hyvinvointi- ja terveysongelmien syy ei ole oppilaissa, vaan myös opettajien ongelmat vaikuttavat 

oppilaisiin. Lisäksi on huomioitava muut kouluyhteisöön liittyvät tekijät, kuten opettajien väliset suhteet, 

oppilasrakenne ja koulualueen sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Koulualueen heikon tulotason havaittiin 

olevan yhteydessä mm. oppilaiden huonompiin elintapoihin ja toisaalta naisopettajien lisääntyneisiin 

sairauspoissaoloihin, elintapoihin ja terveyteen. Myös koulun resurssit, eli oppilasmäärä opettajaa kohden ja 

erityisoppilaiden osuus koulussa, olivat yhteydessä opettajien sairauspoissaoloihin: riski erityisesti pitkiin 

poissaoloihin kasvoi, jos nämä tekijät yhdistyivät, eli koulussa oli suuri osuus erityisoppilaita ja paljon 

oppilaita opettajaa kohden. 

Kouluihin kohdistuvat säästötoimet, kuten sijaisista tinkiminen tai oppilasmäärän kasvattaminen, 

vaikuttavat siis oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Erityistä huomiota ja lisäresursseja tulisi kohdistaa 

kouluihin, joissa on paljon erityishuomiota vaativia oppilaita, ongelmakäyttäytymistä ja 

koulutyytymättömyyttä. 

 

Yhteystiedot: 

Jenni Ervasti 

etunimi.sukunimi@ttl.fi 
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Nuorten yhteisöllinen tukeminen 

Projektipäällikkö Marjo Kolehmainen &  projektityöntekijä Pauliina Lahtinen, Humanistinen 
ammattikorkeakoulu 

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) hallinnoimassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoittamassa valtakunnallisessa Uusiutuva koulu ja nuorisotyö -hankkeessa (2011–2013) on kerätty tietoa ja 

toimintamalleja nuorisotyön moninaisuudesta kouluyhteisöissä. Humakissa on kehitetty nuorisotyötä 

kouluissa vuodesta 2002 alkaen. Nuorisotyön tavoitteena koulussa on yhteistyö koulun monialaisen 

henkilöstön kanssa nuorten kasvun tukemiseksi ja kouluhyvinvoinnin rakentamiseksi.  

Nuorisotyöntekijän ammatillista ydinosaamista ovat ryhmän ohjaustaidot, ryhmäprosessin tukeminen 

sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Työote painottuu nuorten luottamukselliseen kohtaamiseen, yhteisön 

innostamiseen sekä osallistamiseen, joilla luodaan ryhmään yhteisöllisyyttä. Nuori on nuorisotyöntekijälle 

yksilö, mutta myös ryhmänsä vastuullinen jäsen. Nuorisotyöntekijän toiminta koulussa on ongelmia 

ehkäisevää ja työn lähtökohta on nuoren vapaaehtoinen osallistuminen. Koulun opetussuunnitelma (ops) ei 

sido nuorisotyöntekijää samalla tavalla kuin opettajia. Nuorisotyö tukee ops:n tavoitteita, mutta työssä on 

mahdollista toimia joustavasti nuoria kuunnellen. Kouluissa tarvitaan aidosti kohtaavia aikuisia, joilla on 

aikaa nuorille ja koulussa tapahtuvalle sosiaaliselle kanssakäymiselle. Kouluissa työskentelevät 

nuorisotyöntekijät tuntevat nuoret kokonaisvaltaisesti, sillä usein he kohtaavat nuoria myös heidän vapaa-

ajallaan.  

Kouluissa nuorisotyöntekijän rooleina ovat kasvattaja, innostaja, koordinaattori, ohjaaja ja kohtaaja. 

Turvallisen yhteisön ja ryhmän rakentamisella sekä kouluviihtyvyyteen panostamalla vaikutetaan myös 

koulumenestykseen ja pidemmällä aikavälillä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Mitä Sinulle kuuluu? -kysymys 

on nuorisotyöntekijän tärkein työtehtävä yhteisöllisyyden luomisessa nuorten keskuudessa. Työhön kuuluu 

läsnäolo nuorten kanssa, ryhmien kanssa työskentely, kasvatuskeskustelut, koulun arki (esimerkiksi juhlat, 

teemapäivät, retket), elämänhallinnan ja oppimisen tukeminen sekä kiusaamisen ehkäisy.  

Lisätietoja: www.humak.fi 

 

Yhteystiedot:  

Marjo Kolehmainen 

Pauliina Lahtinen 

etunimi.sukunimi@humak.fi 

http://www.humak.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@humak.fi
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Yhteisöllisyyteen kannustava vanhempainiltamalli – nuorten päihteettömyyttä 
tukemassa 

Klaari-koordinaattorit Marinoora Alanne & Leena Koskivirta, Klaari Helsinki, Helsingin 
kaupunki 

Kuinka vanhempia on mahdollista osallistaa koulun ja alueen muiden toimijoiden kesken yhteistyössä 

toteutettavaan päihdekasvatukseen ja samalla kannustaa heitä vertaistukeen sekä yhteiseen aiheen 

pohdintaan? Tämä kysymys mielessä olemme Klaari Helsingissä kehittäneet nuorisotaloilla koulupäivän 

aikana toteutettavan kuudesluokkalaisten päihdekasvatuksen yhteyteen vanhempainiltamallin, jossa pyritään 

kytkemään vanhemmat osaksi kouluyhteisöä ja ottamaan huomioon koulua ympäröivä yhteisö. 

Ihanteellisimmillaan malli kannustaa kuraattoreita, terveydenhoitajia, koulupsykologeja, opettajia, nuoriso-

ohjaajia ja vanhempia yhteistyöhön, sillä esimerkiksi vanhempien kynnys ottaa yhteyttä eri tahoihin 

madaltuu yhteisen keskustelun myötä. Kun huolenaiheet voidaan tuoda esille tarpeeksi ajoissa, on ongelmien 

ehkäiseminen helpompaa. 

Mallissa vanhemmat kutsutaan nuorisotalolle keskustelemaan tiettyjen Kouluterveyskyselystä poimittujen 

indikaattoreiden pohjalta. Tärkeintä vanhempainillassa on antaa tilaa vanhempien omille tarpeille eli heidän 

esittämänsä ajatukset ovat pääroolissa keskustelussa ammattilaisten kanssa. Myös heidän keskinäisen 

ajatustenvaihdon mahdollistava pienryhmätyöskentely on olennainen osa vanhempainiltaa. 

Kuudesluokkalaisten osallisuus toteutuu oppilaiden seinälle liimaamien posti it -lappujen välityksellä. 

Lapuilla jokainen esittää anonyymisti mieltään askarruttavan päihdeaiheisen kysymyksen 

vanhemmille/aikuisille. Vanhempainillassa rohkaistaan vanhempia ottamaan näitä kysymyksiä puheeksi 

kotona kuudesluokkalaistensa kanssa. 

 

Yhteystiedot: 

Marinoora Alenne 

Leena Koskivirta 

etunimi.sukunimi@hel.fi 
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Kasvatus teknologisessa maailmassa 

Tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto 

Teknologia on muuttanut arjen toimintoja jättiaskelin, mutta koulutuksessa muutos on näkynyt vain 

hapuilevana tukea vasten kävelynä. Erityisesti nuorille teknologia kietoutuu moniin arkisiin toimintoihin, 

kuten seurusteluun, vuorovaikutukseen toisten kanssa ja tiedonhankintaan. Jo varhaisnuoret käyttävät 

aktiivisesti tietotekniikkaa. Se kytkeytyy heidän kasvuunsa ja oppimiseensa. Tästä väitetään seurauksena 

olevan sukupolvien välinen kuilu, jolla on dramaattisia vaikutuksia oppimiselle, yhteistoiminnalle ja 

opiskelutekniikoille.  Toisaalta yltiöpäiset toiveet teknologian mullistuksesta opiskelun kulttuurille ovat läpi 

vuosikymmenten osoittautuneet katteettomiksi. Teknologian vastaanottoon liittyy niin aiheettomia pelkoja 

kuin katteettomia toiveitakin. 

Puheenvuorossa esitellään nuorten teknologian käyttöä koskevaa tutkimustietoa, taustoitetaan tätä 

tekniikan filosofian ja sosiologian näkökulmasta ja esitetään kysymys, miten kasvatuksen tulisi reagoida 

teknologiaan. Kysymys on huomattavasti laajempi kuin älypuhelinten käyttö koulussa, oppimisalustojen 

tehokas hyödyntäminen tai pohdinta taulutietokoneiden jakamisesta. Laajalti ottaen kysymys on siitä, miten 

kasvatus tekee tiliä teknologisen maailman kanssa.  

Avain nykymaailmaan kytkeytyy teknologiaan. Filosofi Martin Heideggerin mukaan nykyinen aikakausi 

ei ole teknologinen aikakausi, koska se on koneen aikakausi. Pikemminkin nykyinen aikakausi on koneen 

aikakausi, koska se on jo lähtökohtaisesti teknologinen. Nuorten maailma on teknologinen, ja niin on 

aikuistenkin.  Koulutus ei kaikin osin ole pysynyt teknologisen murroksen perässä. On syntynyt kulttuurista 

kitkaa perinteisten instituutioiden jatkaessa toimintaansa traditionaaliseen tapaansa.  Kasvatusjärjestelmän 

tehtävä on vahvistaa jokaisen mahdollisuuksia toimia kansalaisena yhteiskunnallisessa ympäristössään. 

Tämänkin vuoksi teknologian hallinta on väistämätöntä.  Mutta pelkkä välinetason osaaminen ei riitä: on 

ymmärrettävä, miten teknologia vaikuttaa ympäristöön, miten se muuntaa suhteita, ja pystyttävä hallitsemaan 

teknologiaa myös arvonäkökulmasta.  

Teknologiaa ei tule demonisoida, mutta turha hullaantuminenkaan ei ole järkevää. Haasteena on elää 

teknologian kanssa teknologisessa maailmassa ja hyödyntää sen avaamia mahdollisuuksia, mutta yhtä lailla 

pystyä analysoimaan teknologiaa kriittisesti pohtien, mikä merkitys sillä on demokraattiselle kulttuurille. 

Puutteelliset teknologiataidot voivat syrjäyttää. Liiallinen teknologiariippuvuus voi sumentaa. Teknologian 

hallinta on yksi pilari hyvän elämän elämisessä nyky-yhteiskunnassa. Olisi pidettävä huolta, että tämä 

maailma on avoinna kaikille, myös heille, joiden kotitausta ei tue teknologian oppimista. Mikä tärkeintä, on 

muistettava, että teknologian kasvatuskäytön olennaiset kysymykset ovat luonteeltaan pedagogisia – eivät 

teknologisia.  

 

Yhteystiedot: 

Tomi Kiilakoski 

etunimi.sukunimi@nuorisotutkimus.fi 
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Tunteet on tuntemattomillakin – Kuinka kasvattaa nuorista huomaavaisia 
nettikeskustelijoita? 

Projektipäällikkö Suvi Tuominen, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus 

Internetin sosiaalinen käyttö on nuorille arkipäivää. Useissa verkon sosiaalisissa ympäristöissä keskustellaan 

nimettömästi. Viime kuukausina kasvattajien tietoisuuteen on ponnahtanut esimerkiksi ask.fm-

verkkopalvelu, jossa käyttäjät voivat kysyä nimettömästi kysymyksiä toisiltaan. Palvelu on suurimmaksi 

osaksi harmitonta ajanvietettä, mutta siellä esiintyy myös kiusaamista, nimittelyä ja lapsille sopimatonta 

sisältöä.  

Nimettömyys ei tarkoita sitä, etteivätkö keskustelun osapuolet tuntisi toisiaan koulusta tai harrastuksista. 

Usein nuoret keskustelevatkin verkossa pääasiassa sellaisten kanssa, jotka ovat tuttuja myös verkon 

ulkopuolelta. Mutta myös tuntemattomien kanssa keskustellaan. 

On keskustelukumppani sitten tuttu tai tuntematon, verkkokeskustelussa pitäisi huomioida 

keskustelukumppanin tunteet ja ajatukset. Vaikka toinen ei olisi samaa mieltä, hänellä on oikeus omaan 

mielipiteeseensä. Oppilaille tulisi korostaa myös sitä, että sama kokemus herättää eri ihmisissä eri tunteita: 

se, mikä ei tunnu sinusta juuri miltään, saattaa olla verkkotuttavallesi maailman kauhein asia. Jokainen 

meistä tuntee eri tavoin, ja se on luonnollista. Meillä jokaisella on myös erilainen huumorintaju. 

Verkkokeskustelussa eivät erotu esimerkiksi ironian eri sävyt. Joku voi kokea ironisen kommentin hyvinkin 

loukkaavana, vaikka viestin lähettäjä ei olisi sitä sellaiseksi tarkoittanut.  

Verkossa ei tulisi sanoa myöskään mitään sellaista, mitä ei olisi valmis sanomaan kasvokkain. Verkon 

näennäinen nimettömyys saattaa kuitenkin houkuttaa ylilyönteihin. Kun keskustelukumppanin 

tunnereaktioita ei näe, on helppoa olla välittämättä siitä, miten paljon kommentit ja kuvat satuttavat. 

Nuoret kertovat ikävistä nettikokemuksia vain harvoin aikuisille. Nuoret pelkäävät, että aikuiset eivät 

ymmärrä netin merkitystä heidän elämässään ja siksi vähättelevät nettivälitteisiä kokemuksia. Joidenkin 

tutkimusten mukaan nettikiusaaminen voi kuitenkin aiheuttaa jopa syvempää kärsimystä kiusatuille kuin 

perinteinen kiusaaminen. 

Älypuhelinten yleistymisen myötä sosiaalinen media on tullut myös välitunneille ja luokkahuoneisiin. 

Koulussa olisi hyvä opettaa sosiaalisen median vastuullista käyttöä. Koulussa voidaan huomioida sosiaalinen 

media useilla tavoilla: esimerkiksi sisällyttämällä nettikiusaaminen koulun kiusaamisen vastaiseen 

suunnitelmaan, kiinnittämällä sosiaalinen media osaksi opetusta, tarjoamalla apua nettikiusatuille ja  

-kiusaajille, kouluttamalla tukioppilaita (tai muita vertaistukijoita) sekä järjestämällä vanhempainiltoja. 

 

Yhteystiedot: 

Suvi Tuominen  

etunimi.sukunimi@meku.fi 
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Netti seksuaalikasvatuksen työvälineenä 

Päällikkö, TtT Tuija Rinkinen, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus, Väestöliitto 

Seksuaalikasvatus on yksi keino edistää seksuaaliterveyttä. Laaja-alainen seksuaalikasvatus on koko elämän 

kestävä prosessi, joka tuottaa tietoja ja taitoja sekä muuttaa asenteita ja arvoja kaikilla ihmisen 

seksuaalisuuteen liittyvillä osa-alueilla. Kasvatuksen pitää aina olla kehitysvaihesidonnaista. 

Teknologia on avannut uuden mahdollisuuden erilaisiin interventioihin esimerkiksi seksuaaliterveyden 

edistämisessä. Internet on vakiinnuttamassa asemaansa yhtenä terveyspalveluiden auttamisvälineenä. Netissä 

on perinteisesti tarjottu ihmisille tietoa niin sanotuilla staattisilla sivuilla, joilla oleva tieto on suhteellisen 

pysyvää. Internet on nähty kustannustehokkaana tapana antaa seksuaalikasvatusta nuorille ja lisätä 

seksuaaliterveystietoja erilaisten menetelmien, kuten pelien, avulla.  

Edellisten lisäksi Internetissä on mahdollista antaa henkilökohtaista ohjausta: vastata asiakkaiden 

kysymyksiin joko viiveellä tai reaaliajassa, toteuttaa tietynlaista terapiaa ja neuvontaa sekä järjestää erilaisia 

keskusteluryhmiä. Asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen keskustelu voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla, 

kysymys–vastaus-palstoilla, chat-keskustelussa tai käyttämällä audiovisuaalisia laitteita, kuten 

videoneuvotteluissa.  

Nettineuvonnan etuna on helppo saatavuus: ihmiset, jotka eivät jostain syystä pääse kasvokkain 

tapahtuvalle vastaanotolle, voivat saada tukea omaan tilanteeseensa Internetin välityksellä. Internet voi myös 

madaltaa kynnystä hakea apua eri asiantuntijoilta. Monissa palveluissa asiakas voi esiintyä nimettömästi, 

jolloin avun hakemisen kynnys madaltuu entisestään. Lisäksi itse kirjoittamisprosessi voi olla terapeuttinen. 

Joidenkin ihmisten on helpompi ilmaista itseään kirjoittamalla kuin puhumalla. Myös se, että ammattilainen 

ei ole fyysisesti paikalla, voi joissain tapauksissa helpottaa itsensä ilmaisemista ja vähentää muun muassa 

mielenterveyshaasteisiin apua hakevan leimautumista.  

Haasteena kuitenkin on, että Internetissä on saatavilla valtavasti tietoa esimerkiksi seksuaaliterveydestä. 

Ei ole olemassa mitään ehdottomia kriteerejä, jotka takaisivat tiedon laadun ja oikeellisuuden.  Joillekin 

ihmisille taas itsensä ilmaiseminen kirjoittamalla on vaikeampaa kuin puhumalla. Nonverbaalisen viestinnän 

puuttuminen voi aiheuttaa sen, että väärinymmärrykset lisääntyvät. Anonyyminä esiintyminen voi aiheuttaa 

erilaisia väärinkäytöksiä, asiakas voi esimerkiksi esiintyä eri ihmisenä kuin todellisuudessa on.  Jos asiakas 

esiintyy pelkästään nimimerkillä, voi niin sanotusta mielikuvituspersoonasta tai identiteetistä tulla 

defenssimekanismi. Ammattilaisten on varmistettava palvelun luottamuksellisuus, eli asiakkaiden tietoja tai 

käytyjä keskusteluja ei saa joutua vääriin käsiin. On myös muistettava, että samat ammattilaisille kohdistetut 

lait ja asetukset koskevat sekä kasvokkain tapahtuvaa vastaanottoa että nettivastaanottoa (esimerkiksi 

lastensuojeluilmoituksen tai rikosilmoituksen tekeminen).   

Nettineuvonnan haasteet ja edut on hyvä tiedostaa ennen kuin varsinainen auttamistyö netissä aloitetaan. 

Netissä tapahtuva auttamistyö ei eroa asiasisällöltään kasvokkain tapahtuvasta vastaanottotyöstä, mutta 

esimerkiksi kriisitilanteissa asioiden hoitaminen ja nuorten auttaminen voi olla hankalaa, varsinkin jos nuori 

ei halua ottaa kyseistä apua vastaan. Erityisesti nuorille netin välityksellä tapahtuva asioiden hoitaminen ja 

selvittäminen on luonnollinen ja jopa itsestään selvä tapa.  

 

Yhteystiedot: 

Tuija Rinkinen  

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
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Opiskelijoiden kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ammatillisessa oppilaitoksessa 

Projektipäällikkö Suvi Nuppola, Korjaamo-hanke & vs. sosiaalikuraattori Hanna Hakala, 
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU 

Peruskoulun päättäneillä nuorilla on edessään monia elämää mullistavia valintoja ja haasteita. Koulu ja 

opiskelukaverit vaihtuvat, osalla on edessään muutto ensimmäiseen omaan asuntoon tai muutto uudelle 

paikkakunnalle opiskelupaikan vuoksi. Lisäksi vastuu omasta elämästä ja omien asioiden hoitamisesta 

kasvaa. Suurimmalla osalla nuoria opinnot ja kasvu kohti itsenäistä elämää sujuvat ilman vaikeuksia ja he 

saavat kotoa tarvittavan tuen aikuistumisen kynnyksellä. Kun arjenhallinnassa alkaa ilmetä pulmia, 

vaikuttavat ne väistämättä myös opintoihin. Puheenvuorossamme kerromme, miten ja millä tavoin 

opiskelijoiden kasvua ja itsenäistymistä voidaan tukea moniammatillisin keinoin ammatillisessa 

oppilaitoksessa, ja minkälaisia uusia työmenetelmiä tuen järjestämiseen on Korjaamo-hankkeen avulla 

kehitetty. 

Korjaamo on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jonka tavoitteena on kehittää 

uudenlaisia tehostetun ohjauksen keinoja toisen asteen opiskelijoiden opintojen ja arjenhallinnan 

tukemiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat Tampereen seudun ammattiopisto Tredun nuorisoasteen alle  

25-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat viidessä eri toimipisteessä sekä Tampereen kaupungin päivälukioiden ja 

aikuislukion alle 25-vuotiaat maahanmuuttajaopiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä. 

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2010–31.12.2013. 

Tredu eli Tampereen seudun ammattiopisto syntyi 1.1.2013, kun Tampereen ammattiopisto ja 

Pirkanmaan koulutuskonserni–kuntayhtymä yhdistyivät. Tredu on yksi Suomen suurimmista 

ammatillisista oppilaitoksista. Tredulla on toimintaa kahdessakymmenessä eri toimipisteessä 

kahdeksassa eri kunnassa. Nuorisoasteen opiskelijoita on vuosittain noin 8000 ja aikuisopiskelijoita 

noin 10 000. Suurin toimipiste on Tampereen Hervannassa, missä nuorisoasteen opiskelijamäärä on 

noin 1200. 

 

Yhteystiedot: 

Suvi Nuppola 

Hanna-Leena Hakala 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 
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SORA-laki: soveltumattomuuteen ratkaisuja 

Ylitarkastaja Paula Naumanen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Niiden 

tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen ja 

tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen. Tärkeänä tavoitteena 

on varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä selkeyttää sääntelyä 

siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön.  

Sora-säädöksissä ja -määräyksissä terveydenhuollolta odotetaan arviointia  

 opiskelijaksi hakeutumisvaiheessa  

 tilanteissa, joissa opiskelijalta vaaditaan huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä  

 kun harkitaan opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista.  

Näistä muut paitsi huumausainetestaus koskevat ainoastaan valtioneuvoston asetuksissa määrättyjen 

koulutusalojen tutkintoja, joita kutsutaan SORA-tutkinnoiksi. Koulutusalat on rajattu siten, että opintoihin tai 

ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen 

turvallisuutta koskevia vaatimuksia.   

Korkeakouluissa opiskeluoikeuden peruuttaminen koskee vain 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneita. 

Toisella asteella opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat säädökset ja määräykset koskevat kaikkia 

opiskelijoita. Huumausainetestaukseen liittyvät säädökset ja määräykset koskevat kaikkien alojen 

opiskelijoita sekä toisella asteella että korkeakoulussa.  

Terveydenhuollon keskeisin tehtävä on tukea opiskelijan opiskelukykyä. Opiskelijaksi ottamisen 

vaiheessa terveydenhuollossa on varmistettava, että opiskelijan terveydentila on sellainen, että ei ole ilmeisiä 

esteitä tutkinnon suorittamiseen tai alalla toimimiseen. Ei ole opiskelijan edun mukaista, että hän tulee 

otetuksi opiskelemaan alaa, jolla toimimiseen hänellä ei ole edellytyksiä. Epäiltäessä opiskelijan 

päihteidenkäyttöä on tärkeää, että tilanne tunnistetaan, siihen puututaan varhain ja opiskelija ohjataan 

hoitoon. Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa prosessissa terveydenhuollon on tehtävä kiinteästi 

yhteistyötä muun opiskelijahuollon kanssa ja varmistettava, että opiskelija saa riittävän tuen ja hoidon, 

erityisesti, jos opiskeluoikeuden peruuttamista harkitaan terveydellisin perustein. Opiskelun este on aina 

ensisijaisesti pyrittävä poistamaan ja opiskeluoikeuden peruuttamisen on oltava viimesijainen keino 

tilanteessa, jossa estettä ei ole kyetty poistamaan.  

Opetushallitus on laatinut oppaan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille. Terveydenhuoltoon laadittava 

opas ohjeistaa yhtenäiset terveydenhuollon käytännöt koskien opiskelijaksi ottamista, huumausainetestausta 

ja opiskeluoikeuden peruuttamista sekä palauttamista. 

 



THL – 2013                                                                              32                                                         Kouluterveyspäivät 2013 

        

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa – TEA-viisarin 
tuloksia 

Tutkija Kirsi Wiss, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus ovat yhdessä kehittäneet koulujen ja oppilaitosten 

arjessa tapahtuvan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoiminnan vertailukelpoista kuvaamista ja seurantaa 

vuodesta 2007 lähtien. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 

selvitettiin valtakunnallisella esitutkimuksella ensimmäisen kerran vuonna 2008 (Rimpelä ym. 2009, 

Väyrynen ym. 2009). Tiedonkeruu toistettiin syksyllä 2012.  

Tiedonkeruu lähetettiin kaikkien nuorten lukiokoulutusta antavien oppilaitosten (N=398) ja 

opetussuunnitelmaperusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta antavien oppilaitosten 

(N=158) rehtoreille. Vastaamista toivottiin yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmän ja/tai 

johtokunnan kanssa. Vuoden 2012 loppuun mennessä vastaukset saatiin 146 (92 %) ammatillisesta 

oppilaitoksesta ja 343 (86 %) lukiosta. Tietojensa julkaisemiseen oppilaitoskohtaisesti antoi luvan 74 

ammatillista oppilaitosta ja 163 lukiota. Nämä tulokset ovat tiedonkeruun valtakunnallisten tulosten ohella 

avoimesti tarkasteltavissa TEAviisari-verkkopalvelussa (www.thl.fi/teaviisari). Aiemmin vastaavanlaisia 

aineistoja ei Suomessa ole toisen asteen oppilaitoksista julkaistu. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa -tiedonkeruiden tulokset kertovat 

eroista oppilaitosten välillä kaikissa tiedonkeruussa kysytyissä asioissa. Samalla ne osoittavat oppilaitoksille 

kehittämiskohteita. TEAviisarin lisäksi tiedonkeruun keskeisimmät tulokset on koottu THL:n Tutkimuksesta 

tiiviisti -julkaisuihin (Wiss ym. 2013, Saaristo ym. 2013). 

TEAviisari-verkkopalvelu tekee näkyväksi toisen asteen oppilaitoksissa terveyden edistämiseksi tehtävän 

työn. Se toimii johtamisen, kehittämisen ja toiminnan suunnittelun työvälineenä myös opetuksen järjestäjän 

tasolla. Nyt julkaistut oppilaitoskohtaiset tiedot mahdollistavat vertailun oppilaitosten välillä. 

Samanaikaisesti ne kerryttävät seurantatietoa lukion tai ammatillisen oppilaitoksen omaan käyttöön. 

TEAviisari on eri koulumuodoille sopiva seurantajärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tarkastella 

muutoksia oppilaitosten resursseissa ja toiminnassa. 

Lähteet:  

Rimpelä M, Jarvala T, Kalkkinen P, Peltonen H, Rigoff A-M. (toim.) 2009. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

lukioissa – perusraportti lukiokyselystä vuonna 2008. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Saaristo V, Wiss K, Pirttiniemi J, Väyrynen P. 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisissa 

oppilaitoksissa 2012. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

TEAviisari. www.thl.fi/teaviisari  

Väyrynen P, Saaristo V, Wiss K & Rigoff A-M. (toim.) 2009. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa 

oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Wiss K, Saaristo V, Peltonen H & Laitinen K. 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2012. 

Tutkimuksesta tiiviisti 2/2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

 

Yhteystiedot: 

Kirsi Wiss 

etunimi.sukunimi@thl.fi 

http://www.thl.fi/teaviisari
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Kouluterveydenhuolto nyt – tuloksia äitiys- ja lastenneuvolan sekä 
kouluterveydenhuollon valtakunnallisesta seurannasta 

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti loppuvuodesta 2012 äitiys- ja lastenneuvolan sekä 

kouluterveydenhuollon valtakunnallisen seurannan terveyskeskuksille. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa 

äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä kouluterveydenhuollon tilasta, toiminnan sisällöstä ja palvelujen 

kehittämisestä. Tuloksia käytetään kansalliseen seurantaan ja kehittämistyöhön.  Kysymykset oli suunnattu 

osastonhoitajille ja vastuulääkäreille, joilla on toiminnan organisoinnin lisäksi tuntemusta työn sisältöön. 

Seuranta toteutettiin sähköisenä kyselynä, joka lähetettiin terveyskeskuksiin (N=158) lokakuussa 2012 ja 

vastausaikaa jatkettiin aina tammikuun 2013 loppuun. Tiedot saatiin 148 terveyskeskuksesta, joten 

vastausprosentiksi muodostui 94. 

Valtioneuvoston asetuksen 338/2011 mukainen toimintaohjelma oli hyväksytty vuoden 2009 jälkeen yli 

80 prosentissa terveyskeskuksia. Osassa terveyskeskuksista toimintaohjelma oli valmisteltu ilman säädettyä 

yhteistyötä opetus- ja sivistystoimen kanssa. 

Kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset toteutuivat hyvin, joskaan eivät täysin kattavasti. 

Yksittäiset laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaiset terveystarkastukset toteutuivat yli 90 %:ssa 

terveyskeskuksia. Vanhempien saaminen mukaan erityisesti 8. luokan laajaan terveystarkastukseen koettiin 

haasteeksi. Laajojen terveystarkastusten keskeiset sisällöt toteutuivat oppilaan osalta hyvin, mutta perheen ja 

vanhempien hyvinvoinnin osalta tarkastuksen sisältö oli kouluterveydenhuollossa suppeampi kuin 

lastenneuvolassa.  

Kouluterveydenhuollon erikoistutkimuksia tehtiin vaihtelevasti. Niiden määrää tai niistä kertyneitä 

kustannuksia ei seurattu systemaattisesti. Joissakin terveyskeskuksissa oli omavaltaisesti päädytty 

rajoittamaan terveydentilan toteamiseksi tarpeellisten erikoistutkimusten oppilaskohtaista määrää. 

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi tarkastettiin 3 vuoden 

välein yli 70 %:ssa terveyskeskuksista. Tarkastuksen käytännön järjestelyissä ja sisällöissä oli eroja. 

Vanhempien ja oppilaiden osallisuus tarkastuksissa toteutui huonosti. 

Henkilöstövoimavarat ovat kouluterveydenhuollossa parantuneet vuodesta 2009, jolloin asetus annettiin 

ensimmäisen kerran. Erityisesti kouluterveydenhoitajien henkilöstömitoitus on parantunut ja yli 80 % 

terveyskeskuksista on mitoitussuosituksissa. Koululääkäriresurssin osalta tilanne suhteessa suositukseen on 

edelleen heikko, vaikka pientä korjaantumista on tapahtunutkin. 

Kyselyssä pyydettiin myös vapaasti arvioimaan asetuksen mukanaan tuomia hyötyjä ja haittoja. 

Molempia raportoitiin runsaasti ja hyvin samansuuntaisesti eri terveyskeskuksista. 

Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan THL:n raporttina: Hakulinen-Viitanen T, 

Hietanen-Peltola M & Pelkonen M. 2013. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä kouluterveydenhuollon 

valtakunnallinen seuranta 2012. Käsikirjoitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti-julkaisusarja.  

 

Yhteystiedot: 

Marke Hietanen-Peltola 

etunimi.sukunimi@thl.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
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Näin syntyi kasiluokkalaisen esitietolomake 

Kouluterveydenhoitaja Maiju Lehdonvirta & kotitalouden ja terveystiedon opettaja Salme 
Heikonen, Sauvon koulukeskus 
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Yhteinen tavoite, monta polkua – terveystiedon opetus terveysneuvonnan 
kumppanina 

Opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus 
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Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 

Palvelujohtaja Sirpa Kuronen, Turun kaupunki 

Kunnan velvoitteet ohjelmatyöhön 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon kuntia velvoittaa lastensuojelulaki, sen 12 §, jossa 

puhutaan lastensuojelusuunnitelmasta. Suunnitelma on hyväksyttävä valtuustossa ja tarkistettava kerran 

valtuustokaudessa. Sisältö on määritelty: siinä on oltava tiedot mm. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä 

hyvinvoinnin tilasta, ehkäisevistä toimista ja palveluista, lastensuojelun tarpeesta, resursseista ja 

palvelujärjestelmästä sekä yhteistyöstä, suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Laki edellyttää, että 

hyvinvointisuunnitelma on otettava huomioon kunnan talousarviota ja useamman vuoden taloussuunnitelmaa 

laadittaessa. Terveydenhuoltolaki velvoittaa niin ikään kuntaa tekemään suunnitelman neuvolatoimintaa, 

koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan 

asetuksen 338/2011 (aikaisemmin 380/2009) toimeenpanosta. Tulossa oleva oppilashuoltolaki tuo omat 

selvittämisvelvollisuutensa. Nuorisolain 7 § velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön, johon kuuluu 

vastaavanlainen hyvinvointitiedon keruu kuin lastensuojelun suunnitelman taustatyöhönkin. Kuntaliitto on 

aktiivisesti ohjeistanut kuntia lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmatyöhön.  

 

Kuka tekee ohjelman? 

Turussa ohjelman valmistelussa ovat olleet kaupungin eri toimialojen ohella järjestöt, seurakunnat ja poliisi. 

Työtä on tehty kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmän alatyöryhmässä, joka käsittelee lasten ja 

nuorten asioita. Ryhmä on samalla nuorisolain 7 § mukainen monialainen ryhmä. Lapsia ja nuoria on 

kuultava prosessissa. Lastensuojelun palvelujärjestelmän arvioinnin ja lastensuojelun suunnitelman 

tietopohjana ovat oman toiminnan seurantatietojen ohella vertailut erityisesti muihin suuriin kaupunkeihin, 

toimintaympäristön muutoksia koskeva tieto ja sekä uusin kotimainen ja kansainvälinen tutkimustieto. 

Analyysi lastensuojelun palveluverkostosta sen muutostarpeista ovat olennainen osa lastensuojelun 

suunnitelmaa. Uuden valtuustokauden myötä myös ohjelmatyön prosessi on muutoksessa. 

 

Ohjelmat ja kuntatodellisuus 

Hyvinvointiohjelmaideaali perustuu sinänsä oikeaan ajatteluun toimintaympäristön ja tarpeen analyysiin 

pohjautuvasta suunnittelusta. Monialaiseen yhteistyöhön perustuva suunnitelmantekoprosessi on nähty jo 

itsessään arvokkaana. Kuntien nykytodellisuus tuo kuitenkin ohjelmatyölle ja erityisesti lopputuloksen 

ohjaavuudelle suuria haasteita. Kunnallinen itsehallinto tuottaa myös strategiakirjon, johon yhtä ikäryhmää 

koskevan ohjaavan asiakirjan sijoittamisessa on haastetta. Tiukkeneva kuntatalous voi johtaa myös täysin 

suunnitelmien vastaisiin lopputuloksiin. Hyvinvointisuunnitelmat pitäisikin saada osaksi normaalia kunnan 

suunnittelu- ja strategiaprosessia, jotta niillä olisi todellista ohjausvaikutusta.  

 

Yhteystiedot: 

Sirpa Kuronen 

etunimi.sukunimi@turku.fi 
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Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta 

Projektipäällikkö Leena Hassi, TUKEVA 3 – Oulun seudun kuntien osahanke / Oulun 
kaupunki 

Oulun seudun (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, 

Tyrnävä) väestöstä oli vuonna 2011 alle 30-vuotiaita 43,5 %. Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittiseen 

ohjelmatyön (LNPO) yhteydessä kerättiin kunnista mahdollisimman vertailukelpoista tietoa lapsi- ja 

nuorisopolitiikan taloudesta. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi kuntien lapsiperheiden palveluihin osoittamat 

voimavarat ja niiden kehitys vuosina 2005–2011. Kun talouden painotusta ja kehitystä tarkastellaan useiden 

vuosien jaksolla, saadaan näkyviin myös kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikan strategisia linjoja. 

Taloustietojen kerääminen rajattiin pääosin alle 18-vuotiaiden palveluihin, joita kunta itse järjestää tai 

hankkii ostopalveluina. Tiedot kerättiin toimialoittain ja mahdollisuuksien mukaan myös yksittäisille 

palveluille. Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun kustannukset jäivät kokonaan pois. Monelta osin 

jouduttiin arvioimaan kustannusten suuruusluokkaa. Siksi tulokset ovat suuntaa antavia. Kuntien 

palvelurakenne perustuu hallintokuntiin, toimialoihin ja yksittäisiin palveluihin, eikä niiden kustannuksia ole 

aikaisemmin jaettu muista suunnista. Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikka 2025 -ohjelmassa esitetty 

palvelujen uusi tarkastelutapa – viisitasomalli – osoittautui haastavaksi.  

 

Oulun seutua koskevat päätulokset: 
1. Lapsiperheiden palvelukustannusten osuus seudun kuntien käyttömenoista on pysynyt  

2005–2012 ennallaan, vuosittain noin 35 %.   

2. Lapsiperheiden palvelukustannuksen jakautuminen toimialoille on pääosin pysynyt ennallaan. Valtaosa 

euroista (75 %) käytettiin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ja vajaa viidennes sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Muiden toimintojen osuus oli vain noin 6 %. 

3. Lapsiperheiden palvelukustannukset yhteensä ja toimialoittain kasvoivat reaalisesti samassa suhteessa 

kuin seudun kuntien käyttömenot eli noin 18 % vuosina 2005–2011. Erikoistuneiden 

ongelmasuuntautuneiden palvelujen kustannusten kasvuprosentit ovat selvästi suurempia kuin lähellä 

perheitä olevien palvelujen kasvuprosentit. 

 

Taloustiedot kerättiin kuntien tilinpäätöksistä. Strategisen suunnittelun näkökulmasta vastaava selvitys 

voitaisiin tehdä myös kuluvan vuoden talousarviosta ja jopa seuraavan vuoden talousarvioesityksestä jo 

valmisteluvaiheessa. Näin saataisiin päätöksentekijöille näkyviin, millaista strategia lapsi- ja 

nuorisopolitiikan kokonaisuudessa ollaan toteuttamassa. Strategiavaihtoehtojen analyysissä päästään 

ratkaisevat askeleet eteenpäin, kun taloustietojen rinnalle saadaan samoilta vuosilta toimintaa ja lasten ja 

nuorten hyvinvointia kuvaavia tietoja. Kun riittävä määrä vuosia on käytettävissä ja tietojen kattavuus ja 

luotettavuus paranee, tulee vähitellen mahdollisuus myös tutkia vaikuttavuutta. Tämä on erityisen 

kiinnostava haaste silloin, kun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikan strategioissa voidaan osoittaa selviä eroja. 

 

Yhteystiedot: 

Leena Hassi 

etunimi.sukunimi@ouka.fi 
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Sähköinen hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen tukena  

Erityisasiantuntija Anne Sormunen, Kuntaliitto 

Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, joka on kehitetty kuntien hyvinvointijohtamisen ja poliittisen 

päätöksenteon tueksi. Se tuottaa valtuustolle asiakirjan, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja 

talouden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perustana. Se tuo kuntalaisen hyvinvointitiedon osaksi 

kunnan elinvoimaa ja palveluiden toimivuutta kuvaavaa tietoa.  

Sähköinen hyvinvointikertomus antaa päättäjille ja viranhaltijoille tietoa kunnan valtuustokausittaisen 

suunnitteluun ja valmisteluun ja sen vuosittaiseen raportointiin. Se hakee tietoja automaattisesti Sotkanetistä 

ja kunta voi liittää siihen myös omia tietoja. Tiedot saadaan kunta-alue-, maakunta- ja 

sairaanhoitopiirikohtaisesti. Tulevaisuudessa myös muiden tietokantojen rajapintoja tullaan hyödyntämään.   

Työväline sisältää tietoja väestöryhmittäin eri hyvinvoinnin ulottuvuuden teemoista. Kunnan toiminnan ja 

talouden suunnittelua tukee taulukko, johon kootaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen eri 

hallinnonalojen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Nämä on koottu 

painopisteittäin, joita voivat olla esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy. 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen on todettu tukevan hyvinvointijohtamisen hyvien periaatteiden 

toteutumista. Hyvinvoinnin edistämisen haasteet otetaan taloudellisten haasteiden rinnalle ja hyvinvoinnin 

näkökulma on mukana kunnan strategisessa johtamisessa ja kuntastrategian toimeenpanossa. Ja kaikkien 

hallinnonalojen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa.  

Työvälinettä ja sen käyttöönottoa tukevia johtamisprosesseja kehitetään edelleen yhdessä kuntien ja 

kansallisten toimijoiden kanssa kuntakäyttäjiltä saatavan palautteen perusteella. Indikaattoreiden 

kehittämisessä tullaan edelleen huomioimaan kansallinen kehitystyö muun muassa terveyseroja kuvailevan 

tiedon osalta. Työvälineeseen tullaan jatkossa tuomaan myös päätöksenteon ennakkoarviointia tukeva EVA-

työväline ja Innokylään kerättyjä hyviä käytäntöjä pääsee myös katsomaan työvälineen kautta 

lähitulevaisuudessa.  

Maamme kunnista jo yli 70 % on tilannut tunnukset sähköiseen hyvinvointikertomus-työvälineeseen. 

Kuntien hyväksytyt hyvinvointikertomukset tulevat kaikkien nähtäviksi työvälineen www-sivuilla. 

Sähköinen hyvinvointikertomus on kaikkien kuntien käytettävissä osoitteessa 

www.hyvinvointikertomus.fi. Kuntaliitto koordinoi sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönottoa ja 

vastaa sen jatkokehittämisestä osana kuntien strategisen johtamisen kehittämistä. Sähköinen 

hyvinvointikertomus on kehitetty kuntien yhteistyöprojekteissa osana Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kansallisen kehittämisohjelmaa KASTE.  

 

Yhteystiedot: 

Anne Sormunen 

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
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Keskiviikon puheenvuorot 

Opettajan arvio laajassa terveystarkastuksessa – valtakunnallinen malli ja lomake 

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Opettajan antamaan arvioon kouluterveydenhuollon laajassa terveystarkastuksessa on kehitetty Oppilaan 

selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake sekä koko prosessin kulkua ohjaava käyttöohje (ks. seuraavat 

sivut). Ne ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät Kasvun Kumppanit -sivustolta www.thl.fi/kasvunkumppanit 

(työn tueksi  lomakkeet  lomakkeet koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon tai peruspalvelut  oppilas- ja 

opiskelijahuolto  kouluterveydenhuolto). 

 

Kouluterveyspäivillä esitellään lomake ja sen käyttö sekä kerrotaan lomakkeen kehittämistyöstä. Lisäksi 

raportoidaan Riihimäellä ja Kouvolassa tehdyn pilotoinnin tuloksia. Terveydenhoitaja Anu Ahola ja 

luokanopettaja Nina-Marika Pieskä Uramon koulusta Riihimäeltä kertovat käytännön kokemuksia 

lomakkeen kanssa työskentelystä. 

 

Yhteystiedot: 

Marke Hietanen-Peltola 

 etunimi.sukunimi@thl.fi  

Anu Ahola 

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi  

Nina-Marika Pieskä 

etunimi.sukunimi@edu.riihimaki.fi  

 

 

http://www.thl.fi/kasvunkumppanit
mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
mailto:anu.ahola@riihimaki.fi
mailto:etunimi.sukunimi@edu.riihimaki.fi
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Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä – kannustusta ja välittämistä 

Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus 

Varhaislapsuudessa lasten kokonaisvaltaista kehitystä seurataan neuvoloissa, joissa kartoitetaan määräajoin 

myös lapsen motorinen kehittyminen ja sen perusteella tehdään johtopäätöksiä lapsen kehityksen 

etenemisestä. Jostain syystä neuvolaiän jälkeen tämä fyysisen puolen seuraaminen on unohtunut. Asia 

tarvitsee 2000-luvulla tehtyjen liikuntaa koskevien Valtioneuvoston periaatepäätöstenkin perusteella 

korjausta, sillä fyysisen toimintakyvyn tiedetään vaikuttavan ratkaisevasti lasten ja nuorten päivittäiseen 

hyvinvointiin ja terveyteen. Peruskoulu tavoittaa koko ikäluokan ja sieltä löytyvät ne tahot (esimerkiksi 

kouluterveydenhuolto, opettajat ja erityisen tuen osaajat) joiden avulla lapsen kasvusta, kehityksestä sekä 

hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhdessä lapsen huoltajien kanssa.   

Valtionhallinnon Liikkuva koulu -hankkeen osana kehitettiin vuosina 2010–2012 peruskoululaisten 

fyysisen toimintakyvyn seuraamiseksi, kehittämiseksi ja tukemiseksi järjestelmää, jonka nimeksi 31.8.2012 

tuli virallisesti Move! Kehittämisprojektin toteuttajana käytännössä toimi Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja 

terveystieteiden tiedekunnan monitieteinen asiantuntijatyöryhmä. Valtionhallinnossa Move-yhteistyötä on 

tehty aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Sosiaali- ja terveysministeriön, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n kesken.  

Projektissa rakennettiin perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysiseen 

toimintakykyyn liittyvää systemaattinen, tieteellisesti validi, valtakunnallinen tiedonkeruu- ja 

palautejärjestelmä. Järjestelmä tuottaa objektiivista tietoa koululaisten fyysisestä toimintakyvystä ja sitä on 

mahdollista käyttää 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten tukena. Move! 

tullaan liittämään valmisteilla oleviin OPS2016-perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin liikunnassa. 

Oppilaiden, huoltajien sekä opettajien ja kouluterveydenhuollon tueksi on valmistettu myös Move  

-palautejärjestelmä. Sen tarkoituksena on erityisesti motivoida kaikkia oppilaita taito- ja kuntotasosta 

riippumatta. Move-järjestelmä perustuu yksilöllisen kehittymisen, ei normatiivisen vertailun varaan ja se 

kannustaa ja ohjaa oppilasta sekä koulussa tapahtuvaan että omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä 

huolehtimiseen.  

 

Move käytännössä – lyhyt oppimäärä:  

 Liikuntaa opettava opettaja toteuttaa Move-mittaukset 5. ja 8. vuosiluokkien liikuntatunnilla 

 Tulokset kirjataan sekä oppilas- että ryhmäkohtaisiin tuloskortteihin 

 Opetuksen järjestäjä kirjaa koulun tulokset valtakunnalliseen järjestelmään 

 Oppilaan tuloskortti lähetetään kotiin tarkistettavaksi ja täytettäväksi, kortti palautetaan opettajalle 

 Kouluterveydenhuolto saa oppilastulokset käyttöönsä laajoja terveystarkastuksia varten 

 Oppilas ja kotiväki saavat kannustavaa ja ohjaavaa palautetta fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi. 

 

Yhteystiedot: 

Matti Pietilä 

etunimi.sukunimi@oph.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
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HPV-rokotukset rokotusohjelmaan – mitä pitää tietää? 

Ylilääkäri Tuija Leino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tänä syksynä HPV-rokotukset aloitetaan 9.-luokkalaisista tytöistä. Kahtena ensimmäisenä vuonna rokotetta 

tarjotaan yläkoulussa kaikille tytöille, mutta pysyvästi ohjelma pyörii vain 6.-luokkalaisten tyttöjen parissa. 

Rokotussarja sisältää kolme annosta: kaksi ensimmäistä kuukauden välein ja kolmas puolen vuoden kuluttua.  

Rokote ehkäisee syöpää estämällä HPV-infektion, ja se on siksi annettava riittävän nuorena, jotta tytöt 

eivät vielä ole ehtineet saada seksiteitse tulevaa tartuntaa.  Rokote tuottaa vasta-aineita sitä paremmin, mitä 

nuorempana se annetaan, eikä rokotuksia siksi kannata lykätä. Infektion saamisen jälkeen rokote ei pysty 

estämään syöpää.  Seksin aloittamisesta ei tarvitse kuitenkaan rokotettavilta kysellä, sillä rokote suojaa 

useammalta viruskannalta. Poikien rokottamista arvioidaan lähivuosina.  

Sukuelinten HPV-infektion saa noin 80 % elämänsä aikana. Hiukan yli kaksikymmenvuotiaista joka 

kolmas on infektoitunut tälläkin hetkellä. Infektio tarttuu sukupuolielimistä ja myös ympäröivältä iholta, eikä 

siltä voi suojautua täysin edes kondomia käyttämällä. Valtaosa infektioista etenkin nuorilta paranee kahden 

vuoden kuluessa. Osa infektioista kuitenkin pitkittyy ja johtaa limakalvon solujen muuttumiseen 

pahanlaatuisiksi eli syövän esiasteen syntymiseen ja mahdollisesti lopulta syöpään.  

Syövän esiasteita pyritään löytämään lähinnä Papa-näytteisiin perustuvalla seulonnalla ja poistamaan. 

Seulonnan myötä löydetään ja hoidetaan vuosittain lähes 3000 kohdunkaulan syövän esiastetta, mutta näitä 

syntyy väestössä itse asiassa monikertainen määrä. Kohdunkaulan syöpiä hoidetaan massamme noin 150 

vuodessa.  Potilaista kolmannes kuolee. Ilman seulontatoimia kohdunkaulansyöpiä olisi noin 800–1000 ja se 

olisi todennäköisesti naisilla kolmanneksi yleisin syöpä.  

Rokotusohjelmaan on avoimen kilpailutuksen perusteella ostettu Cervarix-rokote, joka ehkäisee 

kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten syövän esiasteita ja näin myös syöpää. Rokote antaa 

pitkäaikaisen suojan, sillä rokotussuoja ei ole juuri heikentynyt kymmenen vuotta sitten rokotetuilla.  

Rokotusohjelma maksaa vajaat kaksi miljoonaa euroa vuodessa.  

Rokote ei sisällä viruksen perintöainesta eikä elävää virusta. Rokotteessa on tehosteaine, joka sisältää 

mm. alumiinia ja monessa bakteerissa esiintyvää lipopolysakkaridia. HPV-rokotteella on ennen sen 

markkinoille tuloa tehty laajat turvallisuustutkimukset. Lisäksi rokotetta on käytetty kymmeniä miljoonia 

annoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Paikallista kipua on Cervarixin antamisen jälkeen ollut lähes 

kaikilla. Myös pyörtymisiin tulee varautua. Rokotetta on käytetty mm. kuusi miljoonaa annosta Iso-

Britanniassa, jossa on voitu luotettavasti seurata erilaisten pitkäaikaissairauksien yleisyyttä, eikä näitä ole 

havaittu rokotetuissa enempää kuin samanikäisissä tytöissä ilman HPV-rokotuksia.   

 

Yhteystiedot 

Tuija Leino 

etunimi.sukunimi@thl.fi 
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”Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu” – Nuori vastaanotolla 

Kehityspäällikkö Tuulia Aho, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus, Väestöliitto 

Nuoruudessa luodaan käsitys siitä, mitä seksuaalisuus ja seksi ovat: miten niitä on tapana, kuuluu tai saa 

toteuttaa. Nuori työstää käsitystä myös itsestään: olenko hyvä, oikeanlainen, arvokas ja riittävä, suojaamisen 

arvoinen, potentiaalinen partneri? Kuka olen, ketä ja miten minä rakastan? Voimakas jatkuva muutos, 

yksilölliset aikataulut, oman kehon erilaisuus ja median paineet hämmentävät. Omiin valintoihin vaikuttavat 

vahvasti aikuisten tuki tai tuen puute, sekä se kuinka hän tulee kohdatuksi. Nuoruudessa tehdään 

kauaskantoisia päätöksiä myös omasta seksuaaliterveydestä.  

Nuoren seksuaalikasvatus on asia, joka kuuluu kaikille, siinä missä mikä tahansa muukin kasvatus. 

Jokaisella aikuisella on tässä oma roolinsa. Koulun henkilökunnalla on opetusvastuu, kouluterveydenhoitaja 

vastaa terveyden edistämisestä ja seuraamisesta. Emme voi myöskään unohtaa perheen roolia koulun 

seksuaaliterveyden edistämisen ympäristössä. Oman lapsen muuttuminen pikkuhiljaa pikkulapsesta 

murrosikäiseksi ja nuoreksi aiheuttaa lukemattomia haastavia tilanteita ja kinkkisiä kysymyksiä 

vanhemmille. Kouluterveydenhoitajan tehtäväksi jää ratkaista kuinka tukea perheitä ja vastata vanhempien 

kysymyksiin. Kuinka pitää yllä kasvatuskumppanuutta murrosikävaiheessa? 

Olemme kaikki erilaisia ja erilaisuus on normaalia.  Jokainen ihminen ja perhe on kohdattava 

yksilöllisesti ja yhdenvertaisesti huolimatta toisen ihmisen tai perheen ominaisuuksista tai omista asenteista 

ja arvoista, ilman ennakko-oletuksia. Sellaiset arvot ja asenteet, jotka asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan, 

eivät saa vaikuttaa työssä, jossa kohdataan ihmisiä. Jokainen haluaa ja ansaitsee kokea olonsa turvalliseksi ja 

tulla kohdatuksi arvokkaana ja hyvänä. Yhä suuremmalle osalle ammattilaisista seksuaaliterveys, 

seksuaalisuus ja sen moninaisuus ovat luontevia asioita ja kuuluvat tavalliseen ihmisen kohtaamiseen. 

Tällöin ammattilaisen arvoihin kuuluu ajatus ihmisten yhdenvertaisuudesta. 

Kouluterveydenhoitaja on nuorelle usein ainut kontakti, jossa nuori saa seksuaalikasvatusta ja aikuisen 

tukea omaan kehitykseensä. Terveydenhoitaja on myös ensiarvoisen tärkeässä asemassa tukemaan perheitä 

ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään silloin, kun lapsi on murrosikävaiheessa. 

Nuorilla itselläänkin on odotuksia siitä kuinka hän toivoisi tulla kohdatuksi seksuaaliterveysasioissa. 

Tällä luennolla kuulemme nuorten toiveita ja odotuksia ja ajatuksia nuorten yhdenvertaisesta kohtaamisesta 

vastaanotolla. Lisäksi luennolla käsitellään vanhempien pohdintoja omasta kasvatustehtävästään nuoren 

seksuaalisen kehityksen tukemisessa ja ajatuksia perheiden tukemisesta.  

Pienikin onnistunut kohtaaminen voi olla merkittävä nuorelle ja hänen perheelleen. Sinulla on 

ensiarvoisen tärkeä asema olla tukemassa nuoren kehitystä ja vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa.  

Kohtaamisiin Kouluterveyspäivillä! 

 

Yhteystiedot: 

Tuulia Aho 

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi 
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Ideatorin tiivistelmät 

Komiasti opintiellä -hanke 

Projektipäällikkö Heli Rantamäki 

Nuorten Ystävät toteutti Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosien 2010–2012 aikana Seinäjoen 

yläkouluilla Lukkari-hankkeen, jossa luotiin yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa käytännönläheinen ja 

tehokas koulupoissaoloihin puuttumisen malli. Toimintamallin avulla autettiin 78 nuorta takaisin koulutielle.  

Komiasti opintiellä -hanke (2013–2017) nojaa vahvasti Lukkari-hankkeen kokemuksiin 

koulupoissaoloihin ja myöhästelyihin puuttumisessa. Tavoitteena on luoda eri kouluasteiden käyttöön 

sellaisia toimintamalleja, joilla pystytään tehokkaasti ja käytännönläheisesti puuttumaan koulupoissaoloihin, 

myöhästelyihin ja entistä enemmän myös koulupudokkuuteen. 

Komiasti opintiellä -hankkeen toiminta-alue on Komia-kaupunkiseutukunta (Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, 

Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua), jossa on yhteensä noin 140 000 asukasta. Hankkeen 

ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat Komia-kaupunkiseudun yläkoulut ja alueella sijaitsevat toisen asteen 

oppilaitokset. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueen kuntien etsivän työn, sosiaali- ja terveystoimien, 

nuorisotoimien sekä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.  

 

Kohderyhmä 

Yläkouluikäiset nuoret ja toisen asteen alle 18-vuotiaat opiskelijat Komian kaupunkiseutukunnista. Nuorten 

lisäksi kohderyhmään kuuluvat heidän vanhempansa sekä koulujen opetushenkilöstö.  

 

Toiminnan toteutus käytännössä 

Komiasti opintiellä -hankkeessa toimitaan neliportaisen käytännönläheisen ja perhettä lähellä olevan 

toimintamallin mukaisesti. Prosessi aloitetaan kotikäynnillä, jonka tarkoituksena on käydä oppilaan kanssa 

kasvatuskeskustelu, mutta ennen kaikkea kohdata nuoren vanhemmat heidän omalla maaperällään. 

Kotikäynnin aikana sovitaan jatkotoimista, joita ovat aamuherätykset sekä hakujakso. Jaksot ovat 

pituudeltaan kaksi viikkoa. Toiminta aloitetaan yksilöllisesti siitä, mitä kukin nuori tarvitsee. Mikäli tuloksia 

ei ole syntynyt toimintajaksojen jälkeen, edetään viimeiseen vaiheeseen, palveluohjaukseen. 

Palveluohjauksen tarkoituksena on pohtia perheen ja muiden ammattilaisten kanssa kuka voisi perhettä tukea 

jatkossa parhaiten. 

Nuorten kanssa työskentelyssä käytetään apuna työkirjaa, johon on koottu erilaisia tehtäviä liittyen esim. 

omaan itseen, tulevaisuuteen ja perheeseen. Työkirjan avulla on tarkoitus päästä lähemmäksi nuorta ja syytä, 

miksi nuori ei pääse ajoissa kouluun. 

 

Yhteystiedot:  

Heli Rantamäki 

etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi
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WAU ry – hyvinvoinnin puolesta 

Toiminnanjohtaja Rami Luomanpää & markkinointipäällikkö Katri Einamo 

WAU ry on v. 2009 perustettu voittoa tavoittelematon kotimainen hyväntekeväisyysjärjestö, joka edistää 

terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia järjestämällä koululaisille matalan kynnyksen laadukasta ja liikunnallista 

harrastustoimintaa. Huomio kiinnitetään erityisesti lapsiin jotka eivät syystä tai toisesta ole mukana missään 

sosiaalisessa harrastustoiminnassa. 

WAU ry:n päätoimintamuotona ovat maksuttomat WAU! -kerhot, jotka toimivat koulujen tiloissa aamu- 

tai iltapäivisin. Ammattitaitoisten ohjaajien vetämät kerhot ovat avoimia kaikille. Lisäksi WAU tekee 

yhteistyötä koulun oppilashuoltoryhmän kanssa, jotta mukaan saataisiin todellisessa toiminnan tarpeessa 

olevat lapset. Keväällä 2013 teetetyn kyselytutkimuksen mukaan 40 % toiminnassa mukana olevista lapsista 

ei osallistu mihinkään urheiluseuratoimintaan. WAU! -kerhoissa on monipuolinen erilaisiin liikunnallisiin 

leikkeihin ja peleihin pohjautuva ohjelma, jossa osallistujat pääsevät myös vaikuttamaan sisältöihin. 

Kerhoissa pidetään lukuvuoden aikana myös kampanjoita, joilla rohkaistaan lapsia liikkumaan myös 

kouluajan ulkopuolella. 

Liikunnan avulla mieli piristyy ja virkistyy sekä uni paranee. Ei siis ihme, että liikunnan on todettu 

uusimmissa tutkimuksissa vaikuttavan hyvin positiivisesti myös oppimistuloksiin. Liikunnan lisäksi 

kerhoissa opitaan myös toimimaan osana ryhmää, kunnioittamaan toisia ja noudattamaan yhteisiä 

pelisääntöjä. Sosiaalisella toiminnalla pystytään myös vaikuttamaan positiivisesti moniin syrjäytymisen 

riskitekijöihin ja kohottamaan itsearvostusta.  

Kysyntä WAU! -kerhoille on yhteiskunnan nykytilanteessa kovaa. On vanhempia, joilla ei ole aikaa, 

varaa tai kiinnostusta panostaa lapsensa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Myös asuinkunta vaikuttaa 

väistämättä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin ja sosiaaliseen elämään.  

Suurin osa WAU! -kerhoista toimii alakouluilla, mutta toimintaa kehitetään koko ajan paremmin 

toimivaksi myös yläkouluikäisille. Lisäksi WAU ry järjestää edullisia päiväleirejä koululaisten loma-aikoina 

helpottaakseen vanhempien ja lasten loma-aikojen eroavaisuuksista syntyviä haasteita.   

Toimintamme rahoitus on julkisen ja yksityisen tukimuodon yhdistelmä. WAU ry saa tukea säätiöiltä, 

yrityksiltä, ELY-keskuksilta, kunnilta ja yksityisiltä ihmisiltä. Lisäksi WAU:n ammattitaitoiset ohjaajat 

järjestävät yrityksille maksullisia liikuntapalveluita, joiden tuotto käytetään lyhentymättömänä lasten 

hyväksi. Näin yritys pitää huolta nykyisistä ja tulevista työntekijöistään. 

WAU ry toimii jo kahdeksalla paikkakunnalla ja 88 koululla (Espoo, Vantaa, Kauniainen, Maalahti, 

Vöyri, Mustasaari, Kuopio, Rovaniemi). Toiminta laajenee 4–8 uudelle paikkakunnalle syksyllä 2013 ja 

jatkossakin tähtäämme 50 % kasvuun vuosittain.  

Lisätietoja: www.way-ry.fi 

 

Yhteystiedot: 

Rami Luomanpää  

Katri Einamo  

etunimi.sukunimi@wau-ry.net 

mailto:etunimi.sukunimi@wau-ry.net
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MLL:n auttavat puhelin- ja nettipalvelut – Nuorten chat 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) tarjoaa lapsille ja nuorille erilaisia kanavia olla yhteydessä 

luotettavaan aikuiseen. Lasten ja nuorten puhelin on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen, maksuton 

auttava puhelin. Puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä numerossa 116 111. Lasten ja nuorten netin 

kirjepalvelu perustettiin vuonna 2002. Sinne voi kirjoittaa luottamuksellisen kirjeen mihin vuorokauden 

aikaan tahansa. Kirjepalvelu on osa MLL:n nuorille suunnattua nettisivustoa, Nuortennettiä 

(www.mll.fi/nuortennetti). 

Vuodesta 2010 alkaen nuorilla on ollut mahdollisuus myös kahdenkeskiseen chat-keskusteluun MLL:n 

aikuisen päivystäjän kanssa. Keskustelut ovat nimettömiä ja luottamuksellisia. Päivystäjät käyvät 

keskusteluja yhteydenottajien valitsemista aiheista, eikä keskusteluaikaa ole rajoitettu. Päivystäjien tukena 

on aina MLL:n työntekijä. 

Chatissa tavoitetaan nuoria, jotka eivät ehkä muuten hakisi aikuisen apua; joillekin kirjoittaminen on 

helpompaa kuin puhelimessa puhuminen. Kirjoittamalla yhteydenottaja voi ylläpitää tarvitsemaansa 

etäisyyttä päivystäjään. 

Chat-keskustelut ovat pääsääntöisesti pitempiä kuin puhelinkeskustelut. Esimerkiksi vuonna 2012 

puheluista 89 prosenttia kesti 1–15 minuuttia, kun taas chatissa alle 15 minuutin keskusteluja oli vain noin 

viidennes (22 %).  Yhteydenotot netin kautta eroavat puhelinkeskusteluista myös aiheiltaan. Chat-

keskusteluissa painottuvatkin vakavammat aiheet.  Yleisimpien aiheiden joukossa ovat masentunut mieliala 

ja ahdistuneisuus, viiltely sekä kiusaaminen. Paljon keskusteluja käydään myös kaveri- ja 

seurustelusuhteiden haasteista, opiskelusta sekä seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Vuonna 2012 

käytiin 532 chat-keskustelua. 

Viime vuonna yhteydenottajista 75 % oli tyttöjä ja 25 % poikia. Chat tavoittaakin enemmän poikia kuin 

nettikirjepalvelu, jossa vain joka kymmenes yhteydenottaja on poika. Puolet (51 %) yhteydenottajista 

oli  15–17-vuotiaita ja toiseksi suurin yhteydenottajaryhmä oli 12–14-vuotiaat (46 %). 

Chatissa korostuu se, että yhteydenottajaa motivoidaan hakemaan apua oman lähipiirin aikuiselta tai 

ammattilaiselta. Monilla chatin kautta yhteyttä ottavilla on korkea kynnys puhua. Vaikka nuori on ylittänyt 

yhden avun hakemisen kynnyksen tullessaan chattiin, seuraava kynnys eli kasvokkain puhuminen asiasta 

jonkun kanssa voi tuntua ylivoimaiselta. Keskusteluissa kiinnitetäänkin erityishuomiota siihen, että 

yhteydenottaja löytäisi sopivimman tavan kertoa asiastaan aikuiselle.  

Saadun palautteen perusteella kahdenkeskinen chat on tässä ajassa tarkoituksenmukainen ja toimiva tapa 

kohdata lapsia ja nuoria. Keskustelun avaaminen chatissa ”äänettömästi” voi olla tärkeä askel 

yhteydenottajan tilanteen edistymisessä.  

 

”Kiitos että sain kertoa tästä jutusta. En oo vielä koskaan kertonut tätä kenellekään.” 

http://www.mll.fi/nuortennetti
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Kaikille kaveri! 

Suunnittelija Satu Tallgren & nuorisotyön suunnittelija Tiia Posa, MLL 

Yksinäisyys vaikeuttaa monen lapsen ja nuoren jokapäiväistä elämää, mutta jää helposti muilta 

huomaamatta. Noin joka kymmenes lapsi ja nuori kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys on kipeä tunne 

siitä, ettei kuulu joukkoon tai ole ketään, kenen kanssa jakaa omia ajatuksia. Se on kehityksellinen riski ja 

vaikuttaa kielteisesti itsetunnon kehittymiseen. 

Koulu on lapsille ja nuorille luonteva paikka ystävystyä omanikäisten kanssa. Hyvät kaverisuhteet ja 

turvallinen ryhmä tukevat oppimista ja viihtymistä koulussa. WHO-koululaistutkimuksen (2012) mukaan 

Suomessa oppilaat viihtyvät kuitenkin luokkatoveriensa kanssa keskimäärin huonommin kuin muissa 

Pohjoismaissa. Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea siihen, miten toimitaan toisten kanssa kunnioittavasti ja 

miten ollaan ryhmässä. 

Yksinäisyyttä voidaan ennalta ehkäistä huolehtimalla, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. Koulussa 

opettaja voi vaikuttaa oppilaiden ryhmäsuhteisiin esimerkiksi käyttämällä opetusmenetelmiä, jotka auttavat 

oppilaita tutustumaan toisiinsa, panostamalla luokan ryhmäytymiseen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen 

sekä tukemalla oppilaiden kaveritaitojen kehittymistä. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaikille kaveri -hankkeessa (2012−2014) on kehitetty koulun 

toimintamuotoja lasten ja nuorten kaverisuhteiden vahvistamiseksi sekä yksinäisyyden tunnistamiseksi ja 

ehkäisemiseksi. Hankkeen viidessä pilottikoulussa on koulutettu alakoulun kummioppilaita ja yläkoulujen 

tukioppilaita, järjestetty toiminnallisia vanhempainiltoja ja henkilökunnan koulutuksia, kehitetty 

välituntitoimintaa sekä kokeiltu koulun omaa chat-kanavaa, jonka kautta oppilas voi olla nimettömästi 

yhteydessä koulun aikuisiin. Hankkeen aikana on huomattu, että koulussa voidaan vahvistaa monin eri 

keinoin oppilaiden kaveritaitoja ja luoda yhteisöllistä ja turvallista ilmapiiriä. 

Oppilaiden ja opettajien kanssa on tuotettu oppaat ala- ja yläkouluille. Oppaat sisältävät tietoa ja 

harjoituksia, joilla voi vahvistaa oman luokan ryhmähenkeä, oppilaiden kaveritaitoja ja kummi- tai 

tukioppilaana toimimista. Lataa maksuttomat oppaat osoitteessa www.mll.fi/kaikillekaveri. 

MLL järjestää syksyllä 2013 maksuttomia koulutuksia ja seminaareja, joiden tavoitteena on tarjota tietoa 

ja välineitä oppilaiden kaveritaitojen tukemiseen koulussa. Lue lisää koulutuksista ja tutustu myös muihin 

kouluille suunnattuihin aineistoihin muun muassa kiusaamisen ehkäisystä, ryhmäyttämisestä, 

mediakasvatuksesta ja päihdekasvatuksesta osoitteessa www.mll.fi/kouluille. 

 

Yhteystiedot: 

Satu Tallgren  

Tiia Posa  

etunimi.sukunimi@mll.fi 

http://www.mll.fi/kaikillekaveri
http://www.mll.fi/kouluille
mailto:etunimi.sukunimi@mll.fi
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”Terveenä kaiken ikäisenä” – Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajatyön 
mahdollisuudet kunnissa 

Järjestöpäällikkö, kampanjapäällikkö Tarja Leinonen, STHL ry 

Kuntia velvoittava neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus (380/2009, 338/2011) on 

ollut voimassa kokonaisuudessaan jo kaksi vuotta. Asetuksen tarkoituksena on turvata lapsille ja nuorille 

yhtenäiset palvelut eri puolilla maata, ehkäistä syrjäytymistä ja tehostaa varhaista tukea sekä hillitä 

korjaavien palvelujen lisäämispainetta ja kustannustason nousua. Asetuksen myötä terveystarkastusten määrä 

lisääntyi ja tarkastusten sisällöt laajenivat. Myös velvoite monipuoliseen terveysneuvontaan ja etsivään 

työhön korostuu entisestään. 

Asetuksen taustalla ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon oppaiden suositukset, joiden toteuttaminen 

jo ennen asetukseen toimeenpanoa on ollut kunnissa puutteellista. Terveydenhoitajaliiton jäsenilleen 

tekemän tuoreen kyselyn mukaan (STHL 4/2013) kuntien toimenpiteet asetuksen suhteen vaihtelevat 

edelleen runsaasti. Kouluterveydenhuollossa 56 %: lla terveydenhoitajista suositusten mukaiset 

asiakasmäärät ylittyivät ja 40 % vastaajista koki, ettei voi toteuttaa asetuksen mukaisia velvoitteita. Liian 

suuret asiakasmäärät ja lääkäripula vaikeuttavat kouluterveydenhuollossa etenkin laajojen 

terveystarkastusten toteuttamista. Tämä on johtanut siihen, että asiakasryhmät, joita asetus koskee, ovat 

epätasa-arvoisessa asemassa palveluiden saatavuuden suhteen eri puolilla maata. Toteutuessaan asetuksen 

mukaisesti laajat terveystarkastukset ja etsivä työ tuovat entistä tehokkaammin esiin lasten, nuorten ja heidän 

perheidensä psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat. Asetuksen mukaan ns. huoliperheille on järjestettävä 

viiveettä tuen tarpeen arviointi ja tukitoimien toteuttaminen. Terveydenhoitajan työssä tämä näkyy 

vastaanottokäyntien lisääntymisenä, erilaisina moniammatillisina verkostopalavereina sekä jatkohoitotarpeen 

arviointina. Kaikki edellä kuvattu lisää terveydenhoitajien työmäärää, työn vaativuutta ja vastuullisuutta. 

STHL: n kyselyn mukaan viimeisen vuoden aikana terveydenhoitajista yli 80 % koki työnsä 

kuormittavuuden kasvaneen paljon tai erittäin paljon. Tarvitaan työssä jaksamisen tukemista, osaamisen 

kehittämistä ja ennen kaikkea terveydenhoitajaresurssien lisäämistä, jotta asetuksen velvoitteista on 

realistista selvitä. 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) astui voimaan 1.5.2011. Terveydenhuoltolaissa on säädetty myös 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Laissa painotetaan vahvasti terveyden edistämistä ja syrjäytymisen 

ehkäisyä. 

Terveydenhoitajaliitto on laajentanut terveydenhoitajatyön kampanjaansa koskemaan vuonna 2013 myös 

terveydenhuoltolain toimeenpanon seurantaa ennaltaehkäisevien palvelujen osalta. Kampanjaa varten on 

julkaistu kaksiosainen julistesarja, jossa teemana on ”Terveenä kaiken ikäisenä”. Saatavilla on myös 

kampanjalehti, johon on koottu kuvauksia terveydenhoitajatyön eri sektoreilta sekä korjaavan työn 

kustannuksista suhteessa ennaltaehkäisevään työhön. 

STHL haluaa kampanjallaan v. 2013 edelleen vaikuttaa kuntapäättäjiin neuvola-, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen ja terveydenhuoltolain toimeenpanosta. Vain lainsäädäntöä 

noudattamalla koululaiset ja opiskelijat saavat tasa-arvoiset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

kaikkialla Suomessa. Terveydenhoitajaliitto seuraa aktiivisesti terveydenhoitajaresurssien kehittymistä ja 

terveydenhoitajien työssä jaksamista koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 
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Nuoren rikoksen uhrin tunnistaminen, kohtaaminen ja tukeminen – 
Rikosuhripäivystyksen nuorten hanke 

 

Rikosuhripäivystyksessä (RIKU) käynnistyi huhtikuussa 2012 nelivuotinen valtakunnallinen hanke. Raha-

automaattiyhdistyksen rahoittama hanke edistää nuoren rikoksen uhrin ja hänen läheistensä asemaa. 

Tavoitteena on nopeuttaa nuorten rikosuhrien avun ja tuen saamista niin, että nuori saa tarvitsemansa tiedon, 

tulee autetuksi ja selviytyy paremmin kokemastaan. Tarkoituksena on luoda tehokasta ja kohdennettua 

viestintää nuorten rikosuhrien oikeusturvasta ja tuesta. Hankkeen aikana koulutetaan nuoria kohtaavia 

ammattilaisia tunnistamaan, kohtaamaan, tukemaan ja ohjaamaan nuoria rikoksen uhreja. Hanke kehittää 

RIKU:n palveluja vastaamaan entistä paremmin nuorten rikosuhrien tarpeita. 

Nuori voi joutua rikoksen uhriksi arkipäiväisissä ympäristöissä kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla tai 

internetissä. Lapset ja nuoret ovat aikuisia heikoimmassa asemassa joutuessaan rikoksen uhreiksi (Finkelhor, 

2007). Nuori ei välttämättä ymmärrä joutuneensa rikoksen uhriksi tai tarvitsevansa apua. Lisäksi alaikäiset 

eivät useinkaan tiedä oikeuksiaan eivätkä osaa hakea apua. 

Väkivaltarikoksen kohteeksi joutuneen nuoren oireilu on usein monimuotoista ja epämääräistä. Tämä 

vaikeuttaa nuorten rikosuhrien tunnistamista. Nuorten kohdalla tulee huomioida lieväkin oireilu, sillä sen 

vaikutukset nuoren normaaliin kehitykseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun ovat pääsääntöisesti kielteisiä 

(Haravuori, Suomalainen, Marttunen, 2009). Vanhemmat kääntyvät usein sellaisten ammattilaisten puoleen, 

jotka tuntevat lapsen ja joiden puoleen vanhempien on helppo kääntyä. Tämä asettaa opettajat ja 

oppilashuoltoryhmän jäsenet suureen rooliin nuorten rikosuhrien tunnistamisen, kohtaamisen ja tukemisen 

osalta. 

Nuori ja hänen läheisensä tarvitsevat tukea rikosprosessin aikana. Rikosuhripäivystyksen nuorten sivuilta 

www.riku.fi/nuoret löytyy tietoa nuorille rikoksen uhreille, läheisille, todistajille ja nuorten parissa toimiville 

aikuisille. RIKU-chatin kautta voi kysyä neuvoa, ohjausta tai keskustella rikosasioista anonyymisti ja 

reaaliaikaisesti. Ohjausta voi kysyä niin nuori, nuoren läheinen tai nuorten parissa työskentelevä. 

Rikosuhripäivystys toimii myös IRC-Galleriassa. RIKU:n yhteisössä on torstaisin anonyymi kahdenkeskinen 

chat ja joka kuukauden ensimmäisenä torstaina teemallinen ryhmächat. Teemoina ovat olleet tänä vuonna 

muun muassa seksuaalinen väkivalta, perheväkivalta, varkaudelta suojautuminen ja seksuaalinen häirintä. 

Lisätietoja: www.riku.fi/nuoret, www.riku.fi 

 

Yhteystiedot: 

Maatu Arkio  

Nina Vaaranen-Valkonen 

etunimi.sukunimi@riku.fi 

http://www.riku.fi/nuoret
http://www.riku.fi/nuoret
http://www.riku.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@riku.fi
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Sitähän sä kysyit! − Lautapeli seksuaalikasvatukseen 

Asiantuntija Anne Pelander, Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka 

Sitähän sä kysyit! on tietopeli, jonka avulla voidaan helposti lähestyä nuoria kiinnostavaa, mutta 

samanaikaisesti hämmentävää aihetta. Tiedon lisäksi peli sisältää hyvää asennetta ja se herättelee nuoria 

pohtimaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita tunteita unohtamatta. 

Peli on tarkoitettu yläkouluikäisille ja siinä vastataan juuri niihin kysymyksiin, joita nuoret pohtivat ja 

joihin he toivovat saavansa vastauksen. Peliä pelataan pienillä joukkueilla ja se toimii hyvin johdantona 

aiheeseen esimerkiksi terveystiedon oppitunnilla. Säännöt ovat yksinkertaiset ja pelin ehtii pelata hyvin 

oppitunnin kuluessa. 

Peli toimii niin koulujen, nuorisotyön kuin kotienkin seksuaalikasvatuksen tukena. Se on rakennettu 

Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikalla monivuotisen kokemuksen ja seksuaalikasvatukseen liittyvien 

tutkimusten pohjalta. 

Peli sisältää 500 kysymystä. Kysymyskorttien lisäksi pelissä on 50 Mieti sitä -korttia, jotka herättelevät 

nuoria pohtimaan omia asenteitaan. Kysymykset koskevat muun muassa murrosiän kasvua ja kehitystä, 

seksiä, raskautta, ehkäisyä, seksuaalisuuden moninaisuutta, sosiaalisia suhteita, tunteita ja turvataitoja. 

Kysymykset on jaettu neljään aihealueeseen:  

 Mistä johtuu?  

 Mitä voin itse tehdä?  

 Mikä on tavallista?  

 Mistä on kysymys?  

Pelissä edetäkseen ei aina tarvitse tietää oikeaa vastausta, vaan arvaamalla ja hyvällä tuurillakin voi 

pärjätä. Sitähän sä kysyit! antaa jokaiselle mahdollisuuden pelata ja loistaa. Monipuolinen 

kysymysmateriaali takaa, että jokainen peli on erilainen ja kiinnostava! 

Tilaukset: www.vaestoliitto.fi/nettikauppa 

Lisätietoja: www.vaestoliitto.fi/sitahansakysyit 

 

Yhteystiedot: 

Anne Pelander 

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi 

http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/
http://www.vaestoliitto.fi/sitahansakysyit
mailto:anne.pelander@vaestoliitto.fi
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Moninaisuus koulun yhteisölliseksi voimavaraksi 

Koulutussuunnittelija Marita Karvinen, Seta ry 

Seta ry esittelee Ideatorilla uutta Moninaisuus on meissä -opetusdvd:tä ja siihen liittyvää tukimateriaalia. 

Dvd:tä jaetaan Kouluterveyspäivien osallistujille ilmaiseksi opetus- ja kasvatuskäyttöön. Esittelypisteessä 

esitellään myös kouluihin ilmaiseksi tarjolla olevaa Outo homo -näytelmää, jossa käsitellään seksuaalisen 

suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta taiteen ja huumorin keinoin. 

Moninaisuus on meissä -opetusdvd:ssä kahdeksan erilaista sateenkaarevaa nuorta kertoo ajatuksiaan 

elämästään. Eri puolilla Suomea kasvaneiden nuorten tarinoissa kuulemme identiteettipohdiskelujen lisäksi 

pohdintaa ystävyydestä, perheestä ja lähisuhteista, koulusta, kiusaamisesta ja tuen saamisesta sekä normeista 

ja niiden rikkomisesta.  Dvd:ssä konkretisoituu Kouluterveyspäivien teeman – yhteisöllisyydestä 

hyvinvointia – merkitys erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille. 

Dvd:n ohella esittelemme vierailijoille oheismateriaalia, jonka avulla vajaan kahdenkymmenen minuutin 

kestoista dvd:tä voi hyödyntää kouluissa mielekkäästi. Oheismateriaalista löytyy vinkkejä keskustelun 

avaukseen oppilaiden kanssa ja ohjeita toiminnallisten harjoitusten toteuttamiseen. Näin voimme tarjota 

valmiin paketin, jonka avulla aihetta voi lähestyä vaivattomasti. 

Kouluille ilmainen Outo homo -näytelmä on Juuso Kekkosen monologi, jossa sukupuolen ja seksuaalisen 

suuntautumisen moninaisuutta käsitellään taiteen keinoin.  Esityksen tarkoitus on naurattaa ja samalla 

ravistella koululaisten mahdollisia ennakkoasenteita sekä tarjota samaistumispintaa kaikenlaisille oppilaille. 

Se on tarina siitä, kuinka yksityinen ja yhteiskunnallinen kohtaavat hetkittäin huvittavilla ja toisinaan 

huolestuttavilla tavoilla.  

 

Yhteystiedot: 

Marita Karvinen 

etunimi.sukunimi@seta.fi 
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Hiv-tukikeskuksen nuorille suunnattu ennaltaehkäisevä ja seksuaaliterveyttä 
edistävä työ 

Nuorten työn suunnittelija Maria Mönttinen, HIV-säätiö/Hiv-tukikeskus 

Hiv-tukikeskuksella on vahva näkemys siitä, että seksuaaliterveydestä huolehtiminen ja seksiteitse tarttuvien 

infektioiden ehkäiseminen osana seksuaaliterveyttä lähtee siitä, millaista tukea nuoret saavat seksuaali-

identiteettinsä kehittymiselle sekä tunteilleen ja valinnoilleen. Tiedon ja tuen avulla voidaan luoda pohja 

tietoisille ratkaisuille seksielämän suhteen. 

Hiv-tukikeskuksen nuorten työn tavoitteena on antaa nuorille työkaluja oman seksuaali-identiteettinsä 

vahvistamiseen, omien rajojensa hahmottamiseen ja seksuaaliterveydestä huolehtimiseen. Hiv-tukikeskus on 

yhteistyökumppanina monissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa, festivaaleilla sekä koulujen teemaviikoilla 

jakamassa tietoa ja keskustelemassa nuorille tärkeistä asioista. Toiminta on aina nuoria osallistavaa. 

Tarkoituksena on saada nuoret itse ajattelemaan, ideoimaan ja oivaltamaan sekä rakentamaan yhdessä toisten 

nuorten kanssa koko elämän kestävää seksuaalisuuden polkua.  

Justwearit.fi on Hiv-tukikeskuksen ylläpitämä nuorille suunnattu nettisivusto, joka tarjoaa monipuolisesti 

ajankohtaista tietoa seksuaalisuudesta ja antaa puitteet omien rajojen tiedostamiseen ja omasta 

seksuaaliterveydestä huolehtimiseen.  

Nuorten Akatemian koordinoima Itse tehty -projekti on yksi Justwearit.fi-nettisivuston nuoria osallistava 

toiminto. Hiv-tukikeskus myöntää Itse tehty -rahaa ja tarjoaa tukea nuorten omille projekteille, joiden aihe 

liittyy seksuaalisuuteen. Projekti voi olla esimerkiksi nuorten suunnittelema teemaviikko koulussa, näytelmä 

nuorisotalolla tai tapahtuma lähipuistossa. Myönnettävän rahasumman suuruuteen vaikuttavat mm. luovuus, 

tavoitteet ja toiminnan kesto.  

Hiv-tukikeskus tarjoaa myös ammatillista tukea nuorten parissa työskenteleville aikuisille. 

Seksuaaliterveysasema.fi on Moodleen toteutettu nettisivusto, joka on kaikille avoin verkko-

oppimisympäristö. Seksuaaliterveysasema.fi antaa mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan ja suorittaa 

opintopisteitä esimerkiksi lasten ja nuorten seksuaaliterveydestä ja monimuotoisuudesta (seksuaalisuus, 

sukupuoli ja kulttuuri). Nettisivusto on hyödynnettävissä erityisesti sosiaali- ja terveysalan opetuksessa ja 

omaehtoisessa tiedon etsinnässä. Sivustolta löytyvät ajantasaiset, yhdenmukaiset ja laadukkaat materiaalit 

(myös opetusvideoita). 

Hiv-tukikeskukselta saa maksuttomasti nuorille suunnattua materiaalia – esimerkiksi esitteitä ja 

julisteita  – seksuaaliterveyskasvatuksen tueksi. Uusiin materiaaleihin sisältyy muun muassa Mistä sitä 

tietää… -julisteen päivitetty versio. Materiaaleihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: 

www.hivtukikeskus.fi/materiaalit. 

Lisätietoja: www.hivtukikeskus.fi, www.justwearit.fi 

 

Yhteystiedot: 

Maria Mönttinen 

etunimi.sukunimi@hivtukikeskus.fi 

http://www.hivtukikeskus.fi/materiaalit
http://www.hivtukikeskus.fi/
http://www.justwearit.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@hivtukikeskus.fi
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Läheistensä päihteidenkäytöstä huolestuneiden nuorten kohtaaminen netissä 

Varjomaailma-verkkoryhmän ohjaaja Shirley Hubara & projektikoordinaattori Anu 
Pärssinen, A-klinikkasäätiö. 

Varjomaailma on osa A-klinikkasäätiön perinteikästä Lasinen lapsuus -toimintaa. Se on ensimmäinen 

suomalainen verkkopalvelu lapsille, jotka ovat huolissaan vanhempiensa tai muiden läheisten aikuisten 

päihteidenkäytöstä. Lasisen lapsuuden vuonna 2011 teettämän kyselyn mukaan noin joka neljäs nuori koki 

haittoja perheen aikuisten juomisesta. 

Varjomaailma tarjoaa tietoa siitä, mistä nuori voi hakea itselleen apua sekä mahdollisuuden jakaa omat 

kokemuksensa tarinallisin menetelmin. Varjomaailmassa on toiminut yleinen keskustelufoorumi sekä 

suljettuja, ammattilaisten ohjaamia vertaistukiryhmiä jo vuodesta 2009 lähtien. Ryhmistä tiedotetaan 

erilaisissa nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa, mutta osa löytää sen elämässään olevien 

luotettavien aikuisten, kuten kouluterveydenhoitajien kautta.   

Nettiryhmässä kirjoitetaan nimimerkillä ja keskustelu on luottamuksellista. Ryhmää ohjaa kaksi sosiaali- 

tai terveysalan ammattilaista, joilla on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Sopiva ryhmäkoko on noin 

4–10 nuorta. Kaikki ryhmäläiset voivat aloittaa keskusteluja haluamistaan aiheista, ja lisäksi ohjaajat 

teettävät erilaisia pieniä tehtäviä, jotka pohjautuvat mm. lastensuojelussa yleisesti käytettyihin 

kyselylomakkeisiin ja voimavarakartoituksiin. Tehtävistä on pidetty ja ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 

etenkin alkuvaiheen ryhmäyttämisessä. Kaikkein suosituimpia keskusteluketjuja ovat olleet nuorten omat 

päiväkirjat, joissa he pohtivat seikkaperäisesti ja koskettavasti kokemuksiaan siitä kun äiti tai isä juo.  

Erityisesti ryhmäläisiä on mietityttänyt samanaikaiset vihan ja uskollisuuden tunteet päihderiippuvaista 

vanhempaa kohtaan. Monelle on ollut erityinen kokemus huomata, ettei olekaan ainoa nuori, jonka perheessä 

päihteet vievät tilaa. Verkkokeskusteluista on ammennettu voimavaroja myös muihin haasteellisiin elämän 

alueisiin, kuten opiskeluissa tsemppaamiseen ja seurustelusuhteisiin. 

Läheisen päihteidenkäytön ja vaikean perhetilanteen lisäksi keskustelua herättävät myös monenlaiset 

muut nuorten elämää koskettavat teemat: koulukiusaaminen, yksinäisyys, oma päihteidenkäyttö, 

lastensuojelun kiemurat ja mielenterveysongelmat, sekä sellaiset arjen ilot kuin musiikki, kirjat ja elokuvat. 

Nettiryhmä kestää noin kolme kuukautta, mutta toimii ajasta ja paikasta riippumattomasti. Nuoret 

kirjoittavat ryhmään ehtiessään ja ohjaajat sitoutuvat lukemaan viestit päivittäin. Varjomaailmassa on 

päivittäin läsnä aikuinen, joka kuuntelee, neuvoo vaikeissa perhetilanteissa ja on tarvittaessa yhteydessä 

nuoren reaalimaailman tukiverkostoon. Käytössä on myös mahdollisuus reaaliaikaisiin ryhmächatteihin. 

Verkko nuorten kohtaamisympäristönä on osoittautunut toimivaksi ja joustavaksi niin ryhmäläisten kuin 

ohjaajien kannalta. On luontevaa, että ammattitaitoiset, luotettavat aikuiset jalkautuvat sinne, mistä nuoret on 

helppo tavoittaa maantieteellisistä rajoitteista ja vaietuista perhetilanteista huolimatta. 

Osoitteessa www.lasinenlapsuus.fi on tarjolla monenlaista nuorten kanssa työskenteleville suunnattua 

materiaalia kotitilanteen puheeksi ottamisen ja rohkean kohtaamisen tueksi. Ideatorilla kerrotaan lisää 

Varjomaailma-ryhmätoiminnasta ja siitä, miten jokainen ammattilainen voi toimia lasista lapsuutta elävän 

nuoren hyväksi. 

Lisätietoja: www.lasinenlapsuus.fi, www.varjomaailma.fi  

http://www.lasinenlapsuus.fi/
http://www.varjomaailma.fi/
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Mielenterveystaidot alakouluun 

Hankejohtaja Marjo Hannukkala & projektisuunnittelija Riikka Nurmi, Suomen 
Mielenterveysseura 

Mielenterveys on elämänlaadun ja hyvinvoinnin perusta. Hyvinvoivan mielen ominaisuuksia ovat riittävä 

itsetunto, kyky tunnistaa ja ilmaista tunteita sekä taito luoda ja ylläpitää ihmissuhteita. Mielenterveys näkyy 

ainakin aika ajoin ilmaantuvana elämänilon tunteena ja luottamuksena elämään sekä kykynä hallita 

ajoittaista ahdistusta. Sen ansiosta olemme myös kiinnostuneita oppimaan uutta sekä tunnistamaan omia 

arvojamme ja tekemään valintoja niiden pohjalta. Mielenterveyttä voi oppia ja opettaa kuten muitakin taitoja.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Suomen Mielenterveysseuran hallinnoimassa 

Mielenterveystaidot alakouluun -hankkeessa (2012–2014) kehitetään keinoja vahvistaa alakoululaisen 

mielenterveyttä. Tavoitteena on 

1) kehittää voimavaralähtöistä mielenterveyttä tukeva opetuskokonaisuus alakoululuokille 1–6 

2) luoda opettajankoulutusmalli mielenterveystaitojen opettamisesta   

3) kehittää malleja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

 

Mielenterveystaitojen opetuskokonaisuutta pilotoidaan 12 alakoululla 30 opettajan voimin eri puolilla maata. 

Tavoitteena on levittää valmistuva opetuskokonaisuus ja aineisto sekä opettajankoulutusmalli 

valtakunnallisesti vuodesta 2015 alkaen.  

Opettajien oppituntiaineisto pitää sisällään teoriaa ja harjoituksia, joiden avulla mielenterveystaitoja – 

kuten tunne- ja kaveritaitoja sekä rauhoittumisen, hyväksynnän ja selviytymisen taitoja – voidaan oppia 

omassa luokassa. Sen lisäksi 1.–2.-luokkalaisille on kehitetty pöytäteatterimateriaali, jossa oppilaat saavat 

ratkoa eri temperamenteilla varustettujen eläinhahmojen ristiriitatilanteita. ”Onnellisten linnake” on 3.–6.-

luokkalaisten käyttöön laadittu mielenterveystaitoja harjaannuttava lautapeli, jota pelataan linnakkeen eri 

tiloissa: Tunteiden labyrintissä, Itsetunnon valtaistuinsalissa, Levon paviljongissa, Houkutusten puutarhassa 

ja Ihmissuhteiden tyrmässä. Kasvatuskeskusteluja ja tunnesäätelyn harjoittelemista varten on tuotettu 

kuvakortit. 

Hyvän mielen koulu on koulutusmalli, jossa oppilashuoltoryhmä pääsee kehittämään työtään 

mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Mallia päivitetään vuoden 2016 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden ja uuden oppilashuoltolain mukaisiksi. 

Mielenterveystaidot kasvuun -hankekokonaisuuden nettisivuille (www.mielenterveystaidot.fi) kootaan 

välineitä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Hyvää mieltä pelipaussista on vanhempainyhdistyksille ja 

kouluille suunnattu kampanja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ylenmääräistä digipeli- ja muuta ruutuaikaa 

vähentämällä. Nettisivuilta löytyy opetukseen ja vanhempainiltaan aineistoa, joilla voidaan tarjota muuta 

mielen ja kehon hyvinvointia edistävää puuhaa vapaa-ajalle ja herättää keskustelua ylenmääräisen ruutuajan 

vaikutuksista hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vanhempainillassa keskustelun herättäjäksi on tarjolla mm. 

videoklippi, jolla puhuvat lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ja pelipaussia kokeilleita alakoululaisia.  

 

Yhteystiedot:       
Marjo Hannukkala 

Riikka Nurmi       
etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi         

http://www.mielenterveystaidot.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi
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Kasit liikkeelle! Satunnaistettu interventiotutkimus kahdeksasluokkalaisten 
liikunnan edistämiseksi ja istumisen vähentämiseksi Tampereella 

Minna Aittasalo1 & Olavi Paronen & Anne-Mari Jussila1 & Tommi Vasankari1,2 & Anna 
Broberg3 & Harri Sievänen1 & Henri Vähä-Ypyä1 & Kari Tokola1 

 1UKK-instituutti, 2Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 3Aalto-yliopisto  

Taustaa 

Vain noin kymmenesosa suomalaisista yläkouluikäisistä liikkuu suositusten mukaisesti. Lapset ovat 

”liikkuvimmillaan” noin 12-vuotiaina, mutta sen jälkeen erityisesti spontaani päivittäisliikkumisen määrä 

vähenee selvästi. Samalla ruudun ääressä vietetty aika lisääntyy.  

 

Tavoite 

UKK-instituutissa käynnistettiin syksyllä 2012 interventiotutkimus kahdeksasluokkalaisten liikunnan 

lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi. Kolmelle terveystiedon tunnille suunnitellun opetussisällön 

tavoittavuutta, vaikuttavuutta, omaksumista, toteutumista ja pysyvyyttä arvioidaan RE-AIM -viitekehyksen 

avulla. 

 

Tutkimuksen toteutus ja arviointi 

Tampereen yläkoulut (N=14) arvottiin kahteen ryhmään: interventiokouluissa toteutui tutkimuksen mukainen 

opetussisältö, vertailukoulussa terveystiedon tunnit toteutuivat tavanomaisesti. Opetussisältöön kuului 

Opettajan opas ja pehmogis-kysely (www.pehmogis.fi/lapset) sekä FeetEnergy-tukimateriaali, joka sisälsi 

oppilaiden kotitehtävälehtisen, YouTube-animaation, täytettävän luokkajulisteen sekä vanhempain lehtisen 

(www.ukkinstituutti.fi). Vaikuttavuuden arvioimiseksi oppilaat täyttivät ennen interventiota kyselyn sekä 

käyttivät liikuntapäiväkirjaa ja liikemittaria yhden viikon ajan. Arviointi toistettiin kuukauden kuluttua 

interventiosta ja keväällä 2013. Myös vanhemmat saivat kyselyn ennen ja jälkeen intervention. Muu arviointi 

perustui tutkimusprosessin aikana kerättyyn tietoon.  

 

Tulokset 

Interventio on opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Kasit liikkeelle! -tutkimuskokonaisuuden viimeinen 

eli kolmas osa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin sähköisellä kyselyllä tamperelaisten 

kahdeksasluokkalaisten liikkumis- ja istumistottumuksia (kyselytutkimus). Toisessa osassa arvioitiin samalle 

ikäryhmälle suunnitellun liikuntapäiväkirjan ja liikemittarin luotettavuutta (menetelmätutkimus). 

Tutkimuskokonaisuus kuuluu Suomen Akatemian SKIDI KIDS -ohjelmaan ja siinä Lasten ja nuorten 

fyysinen aktiivisuus erilaisissa kaupunkiympäristöissä -hankkeeseen (Kids Out). Kyselytutkimuksen 

päätulokset on raportoitu Tampereen kaupungin sähköisenä julkaisuna 

(http://www.tampere.fi/tampereinfo/sanoinjakuvin/tilastotjatutkimukset).  

Menetelmätutkimuksen raportointi on meneillään. Interventiotutkimuksen aineiston keruu päättyi 

huhtikuussa 2013 ja raportointi alkaa syksyllä. 



THL – 2013                                                                              59                                                         Kouluterveyspäivät 2013 

        

LiVE lisää lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuutta 

Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti 

Taustaa 

Liikuntatapaturmat on yleisin tapaturmatyyppi Suomessa. Niiden määrä on noin puolitoistakertaistunut 

1980-luvulta. Lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita tapaturmille, myös liikuntatapaturmille. Liikuntavammat 

ovat useimmiten vakavuudeltaan lieviä, mutta niiden pitkäaikaisseuraukset saattavat olla harmillisia.  

 
Tavoitteet 
Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma LiVE lisää vapaa-ajan, liikkumisen ja urheilun 

turvallisuutta edistämällä terveellisiä ja turvallisia liikuntatottumuksia sekä ehkäisemällä liikunnasta 

aiheutuneita tapaturmia ja vammoja erityisesti lapsilla ja nuorilla. Ohjelmaa rahoittavat mm. STM ja OKM. 

 

Toimintamalli 

LiVE:n tutkimusohjelmat keskittyvät liikuntavammojen epidemiologiaan, riskitekijöihin ja ehkäisyyn. 

Tutkimusten tuloksia jalkautetaan ohjelman Terve Urheilija (2006−) ja TEKO − Terve koululainen 

(2010−) -kehittämishankkeiden kautta. 

Kehittämishankkeissa 

 tuotetaan monipuolista tietoa verkkoon 

 kehitetään käytännön työkaluja 

 koulutetaan mm. opettajia, ohjaajia, valmentajia ja huoltajia 

 kannustetaan toimijoita yhteistyöhön. 

 

Tutkimustuloksia välitetään erityisesti koulu- ja urheilumaailmaan ilmaisten verkkosivujen, koulutusten ja 

muiden viestintätoimien kautta. Kehittämishankkeiden verkkosivut (terveurheilija.fi, tervekoululainen.fi) 

tavoittavat kuukausittain yhteensä yli 10 000 vierailijaa. Hankkeet tekevät yhteistyötä useiden opetusalan 

toimijoiden sekä liikunta- ja terveysjärjestöjen kanssa.  

Erityisesti ohjaajille ja valmentajille suunnatuilla terveurheilija.fi-sivuilla on tarjolla ilmaiseksi runsaasti 

tietoa ja erilaisia käytännön työkaluja harjoitusvideoista koulutusmateriaaleihin. TEKO:n verkkosivuilta 

löytyy maksutta mm. fyysisen aktiivisuuden seurantakortti, opetusvideot liikuntavammojen KKK-ensiavusta 

ja ravitsemuksesta, päiväkirjamalleja ravitsemuksen ja unen seurantaan sekä tietopaketteja ja tehtäviä 

terveellisen ja turvallisen liikkumisen sisältöalueista. 

Lisätietoja: terveurheilija.fi, tervekoululainen.fi 

 

Yhteystiedot: 

Raija Oksanen, LiVE, Tampereen Urheilulääkäriasema 

etunimi.sukunimi@uta.fi (etunimi: raija.l.) 

 

mailto:etunimi.sukunimi@uta.fi
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Normikriittisyys opetuksen peruskiveksi!  

Projektivastaava Atlas Saarikoski, Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hanke 

Yhteiskunnan normit – eli vahvat käsitykset siitä, mikä on normaalia ja mikä ei – vaikuttavat meihin jo 

lapsuudesta alkaen. Päiväkodista lähtien poikien sallitaan riehua, kun taas tyttöjen odotetaan olevan 

rauhallisia ja auttavaisia. Vahva jako kantaväestöön ja maahanmuuttajiin vaikuttaa käsityksiin siitä, kuka voi 

olla suomalainen ja kuka ei.  

Toimintarajoitteisia ihmisiä kuvataan oppimateriaaleissa lähinnä silloin kun käsitellään vammaisuutta, 

mikä vahvistaa ajatusta erilaisuudesta. Normit säätelevät sitä, kuka saa näkyä ja kuulua – ja millä tavalla.  

Oppilaitoksissa esiintyvä kiusaaminen ja nimittely ovat normatiivisten muottien seurauksia. Tämä näkyy 

erityisen vahvasti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kohdalla. Oppilaat kohtaavat 

monenlaisia syrjiviä normeja arjessaan, ja näiden normien purkaminen on suoraa puuttumista syrjintään ja 

palvelee kaikkia opiskelijoita. 

Normit nurin! on kampanja, jossa opiskelijajärjestöt Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – (SAKKI), 

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) sekä ihmisoikeusjärjestö 

Seta herättävät oppilaitoksissa keskustelua yhdenvertaisuudesta ja normeista.  

Normit nurin! -hankkeen tavoitteena on edistää oppimisympäristöä, joka on kaikille yhdenvertainen 

riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, 

uskonnosta tai muista oppilaita määrittävistä normeista. Hankkeessa tuotetaan välineitä sukupuolen ja 

seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkyville tuomiseksi ja rohkaistaan normikriittiseen ajatteluun 

oppilaitoksissa. Hankkeessa valmistellaan materiaalia opetushenkilökunnan käyttöön. Materiaali julkaistaan 

loppusyksystä 2013.  

Kampanjan aikana opiskelijoilla on mahdollisuus kertoa oppilaitoksissa kohtaamistaan tilanteista 

www.normit.fi-sivuston puheenvuoroissa ja blogiteksteissä.  

Lisätietoja:  www.normit.fi ja www.normer.fi 

 

Yhteystiedot: 

Atlas Saarikoski 

etunimi.sukunimi@sakkinet.fi 

http://www.normit.fi/
http://www.normit.fi/
http://www.normer.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@sakkinet.fi
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Lappilaisten kouluikäisten terveyden edistämistä sosiaalisen median keinoin  

KM, SHO, projektipäällikkö Eiri Sohlman, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 

Nettipalvelut lisäävät nuorten osallisuutta omien asioiden hoitamiseen. Nuori tuottaa itseohjautuvasti omaan 

terveyteensä liittyvää tietoa ajasta ja paikasta riippumatta, ja anonyymisti toimiminen lisää rohkeutta 

keskustella asiantuntijan kanssa aroista ja vaikeistakin asioista. Nuori saa kokemuksia siitä, että hän tulee 

kuulluksi ja että asioihin voi vaikuttaa. Näin hän voi kokea syntyneet suunnitelmat ja päätökset omikseen, 

mikä on itsessään voimaannuttavaa.  

Verkkopalveluita suunniteltaessa nuoria tulee kuunnella erityisesti siinä, minkälaisia palveluja he 

haluavat. Tarvetta on anonyymeille ja matalan kynnyksen palveluille. Tilaa on myös uusille avauksille 

kehittää kouluikäisten terveydenedistämistoimintaa verkossa. On tarpeen pohtia esimerkiksi sitä, kuinka 

huomioimme alueelliset erityispiirteet nettipalveluiden kehittämisessä, tai mitä olisivat pohjoiset ja arktiset 

erityispiirteet kouluikäisten terveydenedistämisen verkkopalveluissa lappilaisissa kunnissa. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ArctiChildren InNet -hankkeen (2011–2013) tavoitteena on ollut 

tuottaa monitieteellisessä ja moniammatillisessa verkostoyhteistyössä kouluikäisten terveysviestintäsivusto, 

jolla tuetaan nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimintaa lappilaisissa kunnissa. ArctiChildren 

InNet -sivusto muodostuu uusista vuoropuhelukäytännöistä alan opiskelijoiden / ammattihenkilöstön ja 

nuorten välillä sekä kodin ja koulun välillä. Erityisenä tavoitteena hankkeessa on ollut nuorten osallisuuden 

ja elämänhallintataitojen tukeminen. Hanke on Lapin korkeakoulukonsernin ja viiden lappilaisen kunnan 

toteuttama ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke.  

Hankkeen työpajoihin osallistuneet nuoret kokivat haasteellisiksi kavereihin, seurustelusuhteisiin ja 

vanhempiin liittyvät asiat. Yksinäisyys, kiusaaminen, päihteet, mielenterveys ja ulkonäköön liittyvät paineet 

nousivat erityisiksi huolenaiheiksi. Toisaalta nuoret pohtivat myös koulumenestystä, jatko-opiskelua ja kotoa 

pois muuttoa.  

ArctiChildren InNet -sivusto www.arctichildren.fi toimii ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

oppimisympäristönä siten, että hyvinvointialan opiskelijat toteuttavat verkko-ohjausta pilottikoulujen nuorten 

ja vanhempien kanssa sekä tuottavat erilaista nuoria inspiroivaa terveysmateriaalia sivustolle. 

 Terveysviestintäsivuston innovatiivisena sivutuotteena on kehitetty verkko-ohjauksen oppimisympäristö, 

ns. chatti-simulaatio. Se mahdollistaa hyvinvointialojen opiskelijoiden ja työelämän edustajien reaaliaikaisen 

verkko-ohjauksen harjoittelun turvallisessa ympäristössä. Verkko-ohjauksen oppimisympäristöä ohjaa 

asiantuntija/opettaja ja lukumäärältään isokin ryhmä voi osallistua samanaikaisesti koulutukseen, puolet 

asiakkaan roolissa ja puolet osallistujista asiantuntijan roolissa. Simulaatio mahdollistaa perehtymisen mm. 

verkko-ohjauksen eettisiin, viestinnällisiin ja tietoturvaan liittyviin kysymyksiin ennen kuin 

opiskelijat/työntekijät alkavat toimia terveysviestintäsivustolla.   
Verkkoviestintä mahdollistaa sosiaalisen markkinoinnin perusidean huomioimisen entistä 

monipuolisemmin: terve elämäntapa pitää tehdä ihmisille hauskaksi, helpoksi ja suosituksi. Sosiaalinen 

markkinointi pyrkii muutoksen maksimointiin eli motivoimaan kohderyhmää todellisiin 

elämäntapamuutoksiin ja valintoihin, jotka edistävät omaa tai yhteistä hyvinvointia.  

Lisätietoja: www.arctichildren.fi 

 

Yhteystiedot: 

Eiri Sohlman 

etunimi.sukunimi@ramk.fi 

 

http://www.arctichildren.fi/
http://www.arctichildren.fi/
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 Tehy ry – Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto 

 

Tehy on maamme suurin koulutetun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiliitto. Valvomme 

koulutetun hoitohenkilöstön etuja, jotta jäsenemme voivat keskittyä terveydenhuollon ammattilaisina 

työhönsä. Reilusta 160 000 jäsenestä 8 000 on terveydenhoitajia ja 1 500 terveydenhoitajaopiskelijoita. 

Tehy vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen sekä koulutus- ja työvoimapolitiikkaan. Tuomme 

esille erityisesti alan henkilöstölle tärkeitä asioita ja näkökulmia. Vaikutamme sosiaali- ja terveysalan 

kehittämiseen ja lainsäädäntöön eri ministeriöiden ja viranomaisten työryhmissä. Tehyllä on edustukset mm. 

Kansanterveyden neuvottelukunnassa, Terveysalan koulutustoimikunnassa, Työterveyshuollon 

neuvottelukunnassa, Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen ohjausryhmässä sekä 

Lääkeinformaatioverkoston ohjaus- ja työryhmissä.  

Tehyn kansainvälinen toiminta on osa liiton laajaa edunvalvontaa. Tarkoituksena on seurata 

kansainvälisten sopimusten, erityisesti EU-lainsäädännön vaikutuksia Suomeen ja tehyläisiin. 

Kansainvälisen edunvalvonnan kautta vaikutamme tehyläisten työturvallisuuteen, erilaisiin työmarkkina- ja 

tasa-arvokysymyksiin sekä liikkuvuuteen liittyviin asioihin kuten tutkintojen tunnustamiseen. 

Eettiseen rekrytointiin liittyvät kysymykset ovat entistä tärkeämpiä hoitoalan työntekijöiden liikkuvuuden 

vuoksi. Maahanmuuttajat ja maastamuuttajat kokevat haasteita tutkintojen tunnustamiseen, kielitaitoon ja 

monikulttuuriseen työympäristöön liittyen. Perinteinen osa Tehyn kansainvälistä toimintaa on 

kehitysyhteistyö.  Tällä hetkellä Tehy osallistuu hankkeeseen Filippiineillä. Pitkäaikaiset hankkeet 

Brasiliassa ja Kosovossa päättyivät erinomaisin tuloksin.  

Tehyn oma tutkimus- ja selvitystyö kohdistuu ajankohtaisiin terveys- ja sosiaalialan kysymyksiin. 

Nostamme asioita julkiseen keskusteluun, viranomaisvalmisteluun ja päättäjien tietoon. Koska kunnat 

järjestävät terveys- ja sosiaalipalvelut, tehyläisten asiantuntemusta ja panosta arvostetaan ja tarvitaan myös 

paikallisten ja alueellisten palveluiden kehittämisessä. 

Teemojamme Kouluterveyspäivillä ovat palkkaus ja työhyvinvointi. Terveydenhoitaja työskentelee 

erilaisten yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten kanssa. Hän edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. 

Tehyssä on oma terveydenhoitajajaosto ammatissa toimiville ja ammattiin opiskeleville. Ideatorilla 

kerromme lisäksi terveydenhoitajien muusta edunvalvonnasta sekä Tehyn jäsenyydestä ja palveluista. 

Lisätietoja: www.tehy.fi 
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”Valitsen itse” -päihdekasvatusohjelma yläkouluissa ja II asteen oppilaitoksissa 

Toiminnanjohtaja Henrik Norrena, Elämäni Sankari ry & projektipäällikkö Jarno Saarinen, 
Terveenä Työelämään / Elämäni Sankari ry 

Elämäni Sankari ry:n kehittämän päihdekasvatusohjelman tarkoituksena on toteuttaa suunnitelmallista 

ehkäisevää päihdetyötä kouluissa. Ohjelma sisältää tietoperustana ja seurannassa käytettävän 

hyvinvointikyselyn, tiedon lisäämiseen ja arvokeskusteluun tähtäävät päihdeoppitunnit, vanhempainillan, 

opeinfon ja liikuntatapahtuman. Ohjelmaan liittyvä ehkäisevän päihdetyön vuosikello on nimetty 

ensimmäisenä THL:n hyvänä käytäntönä kouluterveystutkimusten jalkauttamisessa. 

 

Osallistava ja tavoitteellinen ehkäisevä päihdetyö on vaikuttavaa. Ohjelman avulla luodaan alueellinen 

toimintamalli, jolloin alueellinen koordinointi poistaa päällekkäisiä toimintoja ja yhdistää tehokkaasti 

alueelliset resurssit integroiden ne palvelujärjestelmään. Ohjelman lähtökohtana on muodostaa 

lyhytkestoisesta hankkeesta pysyvä hyöty koulujen ehkäisevälle päihdetyölle.  

Ohjelman tavoitteena on: 

 lisätä kohderyhmän valmiuksia elämänhallintaan 

 vahvistaa kielteistä asennoitumista päihteisiin 

 vähentää sekä lopettaa päihteiden käyttöä 

 edistää terveyskäyttäytymistä ja lisätä päivittäistä liikuntaa 

 tukea ja vahvistaa vanhempia/huoltajia kasvatustehtävässä  

 tukea koulujen päihdeohjelman ja terveystiedon toteutumista käytännössä 

 tukea oppilashuoltoryhmien toimintaa 

 tukea ja kehittää alueellista ehkäisevää päihdetyötä. 

Keskeisin toiminta on kohdennettu ehkäisevä päihdetyö kouluilla. Sisältöteemat nousevat 

hyvinvointikyselyiden tulosten perusteella oppilaiden ikätaso huomioiden ja toimintojen kokonaisuus 

räätälöidään kuntien ja koulujen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

 

”Terveenä työelämään” -toimintamalli on vuosina 2010–2012 toteutetun, "Valitsen itse" -ohjelmaan 

perustuvan projektin tuotos: toimenpidesuositus ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi ammatillisissa 

oppilaitoksissa. Mallia jalkautetaan ja juurrutetaan jatkoprojektissa 2013–2014. Malli tähtää 

kokonaisvaltaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja sen hyödynsaajina ovat II asteen opiskelijat, 

henkilöstöt ja sidosryhmät.  

Lisätietoja: www.sankarit.net, www.terveenatyoelamaan.fi 

 

Yhteystiedot: 

Henrik Norrena   

Jarno Saarinen 

etunimi.sukunimi@sankarit.net 

 

http://www.sankarit.net/
http://www.terveenatyoelamaan.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@sankarit.net
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Syömishäiriöinfopiste 

Syömishäiriöliitto-SYLI ry 

Syömishäiriöinfopisteen infomateriaali syömishäiriöistä 

Syömishäiriöinfopiste on Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n nuorille suunnattu infomateriaali. Kohderyhmänä on 

14–20-vuotiaat nuoret.  

Syömishäiriöinfopisteen on tarkoitus toimia ns. kylmäasemana. Siihen tutustumiseen ei tarvita ohjaajaa, 

vaan ohjaajana toimii 15 minuutin pituinen video, jota täydentää neljä roll-uppia. Videolla kertojan ääni 

käsittelee sairauden kulkua syömishäiriön kaaren avulla. Kolmen sairastuneen ja yhden läheisen kommentit 

avaavat syömishäiriön eri vaiheita kokemusnäkökulmasta. Materiaaliin kuuluvissa roll-upeissa kuvataan 

sairauden erityispiirteitä, ja annetaan tietoa sairastuneen ajatus- ja tunnemaailmasta. 

Syömishäiriöinfopiste kertoo syömishäiriöistä realistisesti ja ymmärrettävästi. Koulu tai oppilaitos voi 

lainata materiaalin käyttöönsä esimerkiksi terveystiedon tunnille, teemapäiviin tms. tilaisuuksiin 

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n (ks. yhteystiedot: www.syomishairioliitto.fi) toimistoilta toimituskuluja 

vastaan.  

 

Syömishäiriöliitto-SYLI ry 

Vuonna 2004 perustettu Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja 

heidän läheisiään edustava järjestö. Liiton tehtävänä on lisätä kokemukseen perustuvaa syömishäiriötietoutta 

ja -osaamista.  Syömishäiriöliiton keskustoimisto on Turussa, aluetoimisto Oulussa ja toimintakeskus 

Tampereella.  

 

Syömishäiriöliiton keskeisiä kokemustiedon viestintäkanavia Syömishäiriöinfopisteen lisäksi ovat: 

 internet-sivut: www.syomishairioliitto.fi, Syömishäiriöliiton Facebook-sivu 

 maksuttomat materiaalit (voi tilata toimituskuluja vastaan liiton nettisivujen kautta tai numerosta 02 

251 9716) 

o Voisit olla onnellinen -materiaali syömishäiriötä sairastavalle (painettuna tai nettisivuilla 

pdf-versiona).  Materiaali myös ruotsinkielisenä Våga vara lycklig. 

o Syömishäiriöt – mistä on kyse? -ensitieto-opas vanhemmille (painettuna tai nettisivuilla 

pdf-versiona).   

o Maksuttomia esitteitä ja oppaita voi tilata toimituskuluja vastaan liiton nettisivujen kautta tai 

puhelimitse (02) 251 9716. 

 neuvontapuhelin maanantaisin klo 9–15 numerossa 02 251 9207 

 jäsen- ja tiedotuslehti SYLILLINEN 

 Syömishäiriöpäivät – kokemustiedon ja ammattiosaamisen kohtaamispaikka. Seuraavat 

valtakunnalliset Syömishäiriöpäivät järjestetään Tampereella tammikuussa 2015. 

 

Lisätietoja:  www.syomishairioliitto.fi/syomishairioinfopiste/ 

 

Yhteystiedot: 

Aluepäällikkö Tanja Tiainen 

Toiminnanohjaaja Ritva Näräkkä  

etunimi.sukunimi@syomishairioliitto.fi 

 

http://www.syomishairioliitto.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@syomishairioliitto.fi
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Tyttöjen ympärileikkauksen ennaltaehkäisy 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus / sukuelinten silpominen (FGM) on tuhansia vuosia vanha kulttuurinen 

perinne, jota harjoitetaan yhä eri puolilla Afrikkaa, Lähi-itää ja Aasiaa. Kansainvälisen muuttoliikkeen myötä 

ympärileikattuja ja ympärileikkausuhan alaisia tyttöjä ja naisia asuu myös Suomessa. Tyttöjen ja naisten 

ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan yksi väkivallan muoto, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Se on 

Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko. 

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus aiheuttaa lukuisia terveyshaittoja, jotka riippuvat muun muassa 

toimenpiteen laajuudesta ja tekotavasta. Terveyshaitat jaetaan yleensä välittömiin seurauksiin, 

myöhäisseuraamuksiin ja synnytykseen liittyviin ongelmiin. Välittömiä seurauksia ovat esimerkiksi kipu, 

verenvuoto, tulehdukset, virtsaamisvaikeudet ja psykologiset ongelmat. Myöhäisseuraamuksia voivat olla 

kuukautiskivut, erilaiset arpeutumisen jälkivaivat, virtsaamisvaikeudet ja psykologiset ongelmat.   

Sosiaali- ja terveysministeriön Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012–

2016 (FGM) julkaistiin elokuussa 2012. Toimintaohjelman päämääränä on luoda Suomeen toimiva 

järjestelmä ja selkeät ohjeet tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisemiseksi ja jo ympärileikattujen naisten 

elämän laadun parantamiseksi. Toimintaohjelma on myös tuki sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, 

jotka työssään kohtaavat maahanmuuttajia, joiden lähtömaissa tyttöjen ja naisten ympärileikkausperinnettä 

yhä harjoitetaan.     

Terveydenhoitajat ovat avainasemassa tyttöjen ympärileikkauksen ennaltaehkäisevässä työssä. Aihe on 

arkaluontoinen, mutta se tulee ottaa puheeksi. Koulussa tyttöjen ympärileikkauksesta voidaan keskustella 

osana oppilaiden ja heidän perheidensä normaaleja käyntejä terveydenhoitajalla ja lääkärillä. Asia voi tulla 

esiin myös luokassa, jolloin opettajalla tulee olla valmiudet keskustella siitä oppilaiden kanssa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa tyttöjen ympärileikkauksen ennaltaehkäisyyn liittyviä 

tietosivuja Kasvun kumppanit -verkkopalveluun. Sivut valmistunevat vuoden 2013 aikana ja ne tarjoavat 

tietoa ja työkaluja ammattihenkilöille tyttöjen ympärileikkausaiheen käsittelemiseksi käytännön työssä. 

Kouluterveyspäivillä THL:n asiantuntija jakaa ajankohtaista tietoa tyttöjen ja naisten 

ympärileikkausaiheesta. Ideatorilla on myös esillä aiheeseen liittyvä posteri ja esitteitä koulussa 

työskentelevien eri alan ammattilaisten työn tukemiseen.     

 

Yhteystiedot:  

Asiantuntija Seija Parekh 

Seksuaali- ja lisääntymisterveys -yksikkö 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

etunimi.sukunimi@thl.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
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 Kasvun kumppanit -verkkopalvelu 

Erikoissuunnittelija Hanna Harju, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu tarjoaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä tukea 

niiden kehittämiseen. Tieto tarjotaan ammattilaisten, johdon ja päättäjien tueksi. Palvelua ylläpitää 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

 

www.thl.fi/kasvunkumppanit 

 

Uusia sisältöjä ja työvälineitä kouluterveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi: 

 

 Kouluterveydenhuolto-osio (Etusivu > Peruspalvelut > Oppilas- ja opiskelijahuolto) 

Tarjoaa perustietoa kouluterveydenhuollon toiminnasta ja toimijoista; lääkärin ja 

terveydenhoitajan tehtävistä, terveystarkastuksista sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja 

turvallisuuden tarkistuksista. 

 

 Lomakkeet (Etusivu > Työn tueksi > Lomakkeet > Lomakkeet koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon) 

 

o Esitietolomakkeet oppilaalle ja vanhemmille kouluterveydenhuollon laajoihin 

terveystarkastuksiin. 

Esitietolomakkeita käytetään laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokilla. 

Lomakkeet sisältävät kaikki laajan terveystarkastuksen aihepiirit ja ovat apuna 

terveystarkastusten suunnittelussa yksilöllisesti perheen ja oppilaan tarpeiden 

mukaan. 

 

o Opettajan arvio kouluterveydenhuollon laajassa terveystarkastuksessa -lomake 

Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake mallintaa laajaan 

terveystarkastukseen sisältyvän opettajan arvion toteuttamisen. Lomake ohjaa 

avoimeen ja lainmukaiseen tiedonsiirtoon sekä sisällöllisesti yhdenmukaisiin 

arvioihin. 

 

 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö (Etusivu > Työn tueksi > Ehkäisevä työ) 
Tarjoaa tietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä sen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen 

sekä ohjeita väkivallan kartoittamiseen ja lapsen tukemiseen. 

 

Yhteystiedot: 

Hanna Harju 

etunimi.sukunimi@thl.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
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Kiinnostavatko peliaiheet? 

Projektipäällikkö Inka Silvennoinen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Lasten ja nuorten parissa toimiville on tarjolla tietoa pelaamisesta ja työkaluja aiheen käsittelyyn: 

 

Nuoret pelissä -tukiaineisto kasvattajille 

THL on tuottanut yhteistyössä EHYT ry:n Pelitaito-projektin kanssa Nuoret pelissä -tukiaineiston, joka 

käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten 

kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä vanhemmille ja muille läheisille. Julkaisun ja siihen liittyvät 

vanhempainiltoihin tarkoitetut diasarjat ohjeistuksineen voi ladata ilmaiseksi suomen- ja ruotsinkielisenä 

www.thl.fi/pelihaitat tai www.pelitaito.fi→Kouluille ja ammattilaisille. Painettu julkaisu on saatavissa 

maksullisena THL:stä www.thl.fi/kirjakauppa (14 €/10 kpl). 

 

Pelihaittojen ehkäisy -verkkokurssi 2 op 

Pelihaittojen ehkäisy -verkkokurssi on THL:n tuottama peruskoulutus raha- ja digitaalisen pelaamisen 

haittojen ehkäisyyn. Koulutus soveltuu mm. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä nuorisotyön henkilöstölle 

ja kaikille pelihaittojen ehkäisystä kiinnostuneille. Lisätietoja ja tulevia kursseja: 

www.thl.fi/pelihaitat/koulutus.  

 

Vanhempien huoneentaulu 

Vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta lasten ja nuorten 

tietokone- ja konsolipelaamiseen sekä pelihaittojen ehkäisyyn. Huoneentaulu on saatavilla myös 

ruotsinkielisenä paperi- ja verkkoversiona sekä englanninkielisenä verkkoversiona www.pelitaito.fi. 

Vanhempien huoneentaulua voi tilata postikulujen hinnalla EHYT ry:n (www.ehyt.fi) kaupasta → Tilattavat 

aineistot.  

 

Onko pelaaminen hallussa? -testi 

Omaa pelaamista on hyvä aina välillä miettiä. Pelitaidon 9 kysymyksen nettitesti kannustaa ajattelemaan 

omaa pelaamista, sen määrää ja roolia elämässä. Testi löytyy Pelitaito-projektin nettisivuilta www.pelitaito.fi

→Pelaajalle.  

 

Pelipäiväkirja 

Mietityttävätkö oma pelaaminen ja pelitottumukset? Pelipäiväkirja on helppokäyttöinen maksuton sovellus, 

joka auttaa hahmottamaan omaa pelaamista sekä toimii tarvittaessa tukena pelitottumusten muuttamisessa. 

www.pelipaivakirja.fi. 

 

EHYT Teema -lehti 

Lehdessä käsitellään digitaalista pelaamista monipuolisesti eri näkökulmista. Lehdessä mm. selvitetään mitä 

on pelisivistys, pohditaan vanhempien pelitietämystä ja mietitään, miksi naisille ei ole pelejä. Sähköinen 

lehti osoitteessa: www.issuu.com/ehyt. 

 

Yhteystiedot: 

Inka Silvennoinen 

etunimi.sukunimi@ehyt.fi  

http://www.thl.fi/pelihaitat
http://www.pelitaito.fi/
http://www.thl.fi/kirjakauppa
http://www.thl.fi/pelihaitat/koulutus
http://www.ehyt.fi/
http://www.pelipaivakirja.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@ehyt.fi
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Mauri Marttunen, Taina Huurre, Thea Strandholm, Riitta Viialainen (toim.) 

Nuorten mielenterveyshäiriöt 
Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille 
Opas tarjoaa tietoa yleisimmistä nuorten mielenterveyden häiriöistä, helpottaa hoitoa vaativan psyykkisen oireilun 
tunnistamista sekä antaa käytännönläheistä tietoa nuorten tukemisesta ja hoidosta.  Nopea apu ehkäisee enemmät 
vaikeudet.

Aivan keskeisessä asemassa ovat perusterveydenhuollossa, etenkin kouluterveydenhuollossa, sekä 
oppilashuollossa ja opetuksessa työskentelevät aikuiset. Heidän kykynsä tunnistaa oireet voi ratkaisevasti helpottaa 
monen nuoren tulevaa elämää, sillä nopea apu voi ehkäistä enemmät vaikeudet.

ISBN 9789522456465 Opas 25/2013  142 s 28,90 €

Tule tutustumaan kattavaan julkaisutarjontaamme THL:n esittelypisteelle. 

Tapahtumatarjouksena kaikki julkaisut –30 % !

Bardy Marjatta
Lastensuojelun ytimissä   UUSITTU! 
Kirjassa kuvataan lastensuojelua yhteiskunnallisena tehtävänä, käytännön toimintana ja inhimillisinä 
kokemuksina. Siinä tarkastellaan lastensuojelun filosofiaa ja käytäntöjä, lapsen osallisuutta ja 
ikäsensitiivistä lastensuojelua sekä hoitavaa ja kuntouttavaa lastensuojelua. Artikkeleiden lomassa 
kulkee tarinoita lastensuojelun sosiaalityöstä. Kirjan neljänteen, täydennettyyn painokseen on lisätty 
ajankohtainen katsaus lastensuojelun toimintaympäristöön ja uusimmat tilastotiedot. 

Kirjan tavoitteena on motivoida ja inspiroida alalle opiskelevia hahmottamaan lastensuojelun 
moniulotteisuus. Kirja on syventävää luettavaa myös jo työssään toimiville lastensuojelun 
ammattilaisille.

ISBN 9789522458520  Teema 5/2013  320 s. 32,00 €

Kekkonen Marjatta

Kasvatuskumppanuus puheena: varhaiskasvattajat, vanhemmat  
ja lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä
Tutkimuksessa eritellään, minkälaisia puhetapoja käyttäen varhaiskasvatuksen ammattilaiset 
rakentavat kasvatuskumppanuuden merkityksiä. Millä tavalla kasvattajat tulkitsevat 
kasvatuskumppanuutta … kasvattajien, vanhempien ja lasten suhteina ja vuorovaikutuksena? 
Kasvatuskumppanuudessa on kysymys paitsi varhaiskasvattajien ammatillisen identiteetin ja 
päivähoitoyksiköiden toimintapolitiikan muutoksesta, myös päivähoidon yhteiskunnallisesta 
tehtävästä, jonka tavoitteena on vahvistaa perheiden sosiaalista oikeutta varhaiskasvatuksen 
kasvatusosaamiseen.

ISBN 9789522455710  Tutkimus 72/2012 232 s. 35,00 €

THL julkaisee Julkaisujen tilaukset
www.thl.fi/kirjakauppa  

UUTUUS

Aaltonen Jussi

Turvataitoja nuorille
Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn
Turvataitoja nuorille -oppaan tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa, 
seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. Kirjaan on koottu testattuja ja vuorovaikutteisia 
harjoituksia tehtäväksi yhdessä nuorten kanssa. Opas on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen 
oppilaitosten opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille.

ISBN 9789522455963  Opas 21/2012 172 s. 32,00 €

Koskimies Mimosa, Pyhäjoki Jukka, Arnkil Tom Erik

Hyvien käytäntöjen dialogit 
Opas dialogisen kehittämisen ja kulttuurisen muutoksen tueksi
Opas kertoo, kuinka järjestää Hyvien käytäntöjen dialogeja - työyhteisössä ja työyhteisöjen välisenä 
vuoropuheluna tai asiakkaiden, lasten, nuorten ja vanhempien/huoltajien kanssa – ja näitä  
 vuoropuheluja toisiinsa yhdistäen. 

ISBN 9789522456373   Opas 24/2012 72 s. 29,00 €

MUISTA MYÖS NÄMÄ!



 

Kouluterveyspäivät 2013 
 

17.–18.9.2013 Espoo 

 

Kouluterveyspäivien teemana on vuonna 2013 yhteisöllisyys.  

Yhteisöjen ja yhteisöllisyyden samanaikainen läsnäolo ja näkymättömyys kaikkialla 

tekevät siitä yhden ihmisen arvoituksellisimmista luomuksista, kirjoittaa ranskalainen 

sosiologi Michel Maffesoli yhteisöllisyydestä. Arvoitusta emme vielä näillä päivillä 

ratkaise, mutta toivottavasti saamme monipuolisia työvälineitä ja vihjeitä sen jäljille 

pääsemiseksi. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

PL 30 (Mannerheimintie 166) 

002710 Helsinki 

Puhelin: 029 524 6000 

www.thl.fi 
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