
TEAviisari-verkkopalvelun (http://www.thl.fi/teaviisari) avulla voi tarkastella terveyden 
edistämisen toteutumista kunnan eri hallinnonalojen toiminnassa. Keväällä 2013 palve-
luun lisättiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toisen asteen oppilaitoksissa kuvaavat 
tiedot. Tässä raportissa kuvataan aineiston muodostaminen ja tarkastellaan indikaattorei-
den välisiä yhteyksiä. Aineisto kerättiin syksyllä 2012 opetussuunnitelmaperusteista toisen 
asteen koulutusta antavien oppilaitosten johdolta.

 

Oppilaitoksen terveydenedistämisaktiivisuutta mitattiin 119 indikaattorilla, jotka kuvasivat 
kuutta ulottuvuutta: sitoutumista, johtamista, seurantaa, voimavaroja, yhteisiä käytäntöjä 
ja osallisuutta. Analyysien perusteella indikaattorien jaottelua ulottuvuuksiin ei tarvinnut 
muuttaa. Sen sijaan joitakin voimakkaasti korreloivia tai kattavasti toteutuvia indikaatto-
reita on mahdollista karsia. Tiedonkeruu on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki
Puhelin: 029 524 60000
www.thl.fi

Terveydenedistämisaktiivisuus  
toisen asteen oppilaitoksissa
Menetelmäraportti

Vesa Saaristo
Olli Nummela
Timo Ståhl

TY
Ö

PA
PE

RI

TY
Ö

PA
PE

RI

8 | 20158 | 2015

Vesa Saaristo
Olli Nummela
Timo Ståhl

Terveydenedistämisaktiivisuus  
toisen asteen oppilaitoksissa
Menetelmäraportti

ISBN 978-952-302-450-2



Terveydenedistämisaktiivisuus  
toisen asteen oppilaitoksissa

Menetelmäraportti

Vesa Saaristo, Olli Nummela, Timo Ståhl

Työpaperi  8/2015



© Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kannen kuva: 
Taitto: Taittotalo PrintOne

ISBN 978-952-302-450-2 (painettu)
ISBN 978-952-302-451-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2323-363X (verkkojulkaisu)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-451-9

Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy
Tampere, 2015



3THL – Työpaperi 8/2015

 

Tiivistelmä
Vesa Saaristo, Olli Nummela & Timo Ståhl. Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen op-
pilaitoksissa. Menetelmäraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 8/2015.  
73 sivua. Helsinki 2015.
ISBN 978-952-302-450-2 (painettu); ISBN 978-952-302-451-9 (verkkojulkaisu)

TEAviisari-verkkopalvelun (http://www.thl.fi/teaviisari) avulla voi tarkastella terveyden edis-
tämisen toteutumista kunnan eri hallinnonalojen toiminnassa. Keväällä 2013 palveluun lisät-
tiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toisen asteen oppilaitoksissa kuvaavat tiedot. Tässä 
raportissa kuvataan aineiston muodostaminen ja tarkastellaan indikaattoreiden välisiä yhteyk-
siä.

Aineisto kerättiin lokakuussa 2012 kaikkiin opetussuunnitelmaperusteista toisen asteen 
koulutusta antaviin oppilaitoksiin lähetetyllä tiedonkeruulla. Lukioille (N=398) ja ammatillista 
koulutusta antaville oppilaitoksille (N=158) oli toisistaan hieman poikenneet lomakkeet. Tie-
dot saatiin 343 lukiosta (86 %) ja 146 ammatillista koulutusta antavasta oppilaitoksesta (92 %).

Tiedot oli valmiiksi luokiteltu kuuden terveydenedistämisaktiivisuuden ulottuvuuden al-
le: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt ja osal-
lisuus. Vastausvaihtoehdot pisteytettiin suhteessa oletettuun laadukkaaseen toimintaan. Jokai-
sen ulottuvuuden alla yksittäiset muuttujat eli indikaattorit muodostivat osakokonaisuuksia. 
Jokaista ulottuvuutta kuvaamaan laskettiin osakokonaisuuksien pistemäärien keskiarvo astei-
kolla 0–100. Oppilaitoksen terveydenedistämisaktiivisuutta kuvataan ulottuvuuspistemäärien 
keskiarvolla. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoi-
mella (ρ).

Oppilaitoksen terveydenedistämisaktiivisuutta kuvataan 119 indikaattorilla. Indikaattorit 
jakautuivat ulottuvuuksiin seuraavasti: sitoutuminen 15, johtaminen 16, seuranta 35, voima-
varat 5, yhteiset käytännöt 22 ja osallisuus 26. Voimakkain yhteys oli sitoutumisen ja yhteisten 
käytäntöjen välillä, ρ=0,46. Keskimääräinen pistemäärä asteikolla 0–100 oli sekä ammatillisil-
le oppilaitoksille että lukioille 64.

Analyysien perusteella indikaattorien jaottelua ulottuvuuksiin ei tarvinnut muuttaa. Jat-
kossa joidenkin indikaattoreiden pisteytyksen muuttamista tulee harkita. Joitakin voimakkaas-
ti korreloivia tai kattavasti toteutuvia indikaattoreita on mahdollista karsia. Tiedonkeruu on 
tarkoitus toistaa joka toinen vuosi.

Avainsanat: TEAviisari, oppilaitokset, toinen aste, terveyden edistäminen, terveydenedistä-
misaktiivisuus

http://www.thl.fi/teaviisari
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Sammandrag

Vesa Saaristo, Olli Nummela & Timo Ståhl. Hälsofrämjande verksamhet vid läroanstalterna 
på andra stadiet. Metodrapport. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetspapper 8/2015.  
73 sidor. Helsingfors 2015.
ISBN 978-952-302-450-2 (tryckt); ISBN 978-952-302-451-9 (nätpublikation)

Med hjälp av webbtjänsten TEAviisari (http://www.thl.fi/teaviisari) kan man följa upp hur den 
hälsofrämjande verksamheten förverkligas inom de olika förvaltningsområdena i kommunen. 
Våren 2013 lades material om främjande av hälsa och välbefinnande vid läroanstalterna på an-
dra stadiet till tjänsten. I den här rapporten beskrivs hur materialet utformats och analyseras 
sambanden mellan indikatorerna.

Materialet samlades in i oktober 2012 med en datainsamling riktad till alla läroanstalter 
som erbjuder läroplansbaserad utbildning på andra stadiet. Blanketterna avsedda för gymnas-
ier (N=398) och läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning (N=158) skiljde sig något från var-
andra. Data skickades in från 343 gymnasier (86 %) och 146 läroanstalter som erbjuder yrkes-
utbildning (92 %).

Materialet var färdigt indelat i sex dimensioner för hälsofrämjande verksamhet: engage-
mang, ledning, uppföljning och behovsanalys, resurser, gemensam praxis och delaktighet. Svar-
salternativen poängsattes i relation till den förväntade kvaliteten på verksamheten. Enskilda 
variabler eller indikatorer bildade separata enheter inom varje dimension. För att beskriva var-
je dimension beräknades ett poängmedelvärde för var och en av de separata enheterna på ska-
lan 0–100. Läroanstaltens hälsofrämjande verksamhet beskrivs med medelvärdet av poängen 
för dimensionerna. Sambandet mellan variablerna analyserades med Spearmans rangkorrela-
tionskoefficient (ρ).

En läroanstalts hälsofrämjande verksamhet beskrivs med 119 indikatorer. Indikatorerna 
fördelade sig på dimensionerna på följande sätt: engagemang 15, ledning 16, uppföljning 35, re-
surser 5, gemensam praxis 22 och delaktighet 26. Starkast var sambandet mellan engagemang 
och gemensam praxis, ρ=0,46. Det genomsnittliga poängtalet på skalan 0–100 var 64 för både 
yrkesläroanstalter och gymnasier.

På basis av analyserna fanns det inget behov av att ändra fördelningen av indikatorer på 
dimensionerna. I framtiden bör man överväga att ändra poängsättningen för vissa av indikato-
rerna. Vissa indikatorer som korrelerar starkt eller förverkligas till alla delar kan eventuellt gall-
ras bort. Avsikten är att upprepa datainsamlingen vartannat år.

Nyckelord: TEAviisari, läroanstalter, andra stadiet, främjande av hälsa, hälsofrämjande verk-
samhet

https://www.thl.fi/sv/web/framjande-av-halsa/teaviisari
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Abstract

Vesa Saaristo, Olli Nummela & Timo Ståhl. Health promotion capacity building in upper sec-
ondary education. Methodology report. National Institute for Health and Welfare (THL). Dis-
cussion Paper 8/2015. 73 pages. Helsinki 2015.
ISBN 978-952-302-450-2 (printed); ISBN 978-952-302-451-9 (online publication)

The online service TEAviisari (http://www.thl.fi/teaviisari) is a tool for examining health pro-
motion capacity building in the municipality’s different sectors. In spring 2013 the service was 
supplemented with data on health promotion capacity building in educational institutions pro-
viding upper secondary education. This report describes how the data were collected as well as 
examines the links between different indicators.

In October 2012, a request for data was sent to all educational institutions providing cur-
ricula-based upper secondary education. The data collection forms were slightly different for 
upper secondary schools (N=398) and vocational institutions (N=158). Data were received 
from 343 upper secondary schools (86%) and 146 vocational institutions (92%).

The data were categorised into six dimensions of health promotion capacity building: 
commitment, management, monitoring and needs analysis, resources, common practices, and 
participation. The response alternatives were scored according to the expected quality of the 
activities. Individual variables, or indicators, created sub-sections under each dimension. The 
mean of the sub-section scores was calculated on a scale of 0–100 to describe each dimension, 
while the mean of the dimension scores describes the health promotion capacity building of an 
educational institution. Relationships between variables were examined by using Spearman’s 
rank correlation coefficient (ρ).

Health promotion capacity building of educational institutions are described with 119 in-
dicators. The indicators are divided between the six dimensions as follows: commitment 15; 
management and needs analysis 16; monitoring 35; resources 5; common practices 22; and par-
ticipation 26. The strongest link was found between commitment and management, ρ=0.46. 
The mean score on a scale of 0–100 was 64 for both vocational institutions and upper second-
ary schools.

The analyses showed that there is no need to revise the division of indicators into dimen-
sions, although the scoring of some of the indicators should be reconsidered later on. It is pos-
sible to eliminate some indicators with strong correlation or extensive coverage. There are plans 
to conduct the survey every other year.

Keywords: TEAviisari, educational institutions, upper secondary education, health promotion, 
health promotion capacity building

http://www.thl.fi/teaviisari
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Johdanto

TEAviisari-verkkopalvelun avulla voi tarkastella terveyden edistämisen toteutumista kunnan 
eri hallinnonalojen toiminnassa. Järjestelmä on avoimesti käytettävissä osoitteessa http://www.
thl.fi/teaviisari. Keväällä 2013 palveluun lisättiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toisen 
asteen oppilaitoksissa kuvaavat tiedot. Tietoja voi tarkastella sijaintikunnan tai koulutuksen 
järjestäjän mukaan tai oppilaitoskohtaisesti.

Tiedot kerättiin syksyllä 2012 opetussuunnitelmaperusteista toisen asteen koulutusta an-
taville oppilaitoksille suunnatulla tiedonkeruulla. Tiedonkeruun perustulokset on julkaistu 
TEAviisarin verkkosivuilla sekä erillisissä Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisuissa erikseen luki-
oille (Wiss ym. 2013) ja ammatillista koulutusta antaville oppilaitoksille (Saaristo ym. 2013).

TEAviisari perustuu terveydenedistämisaktiivisuudeksi (TEA) kutsuttuun teoreettiseen 
viitekehykseen, joka on kaikille toimialoille yhteinen. Viitekehys muodostuu seitsemästä ulot-
tuvuudesta: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytän-
nöt, osallisuus ja muut ydintoiminnat. (Rimpelä 2009a,b; Ståhl & Rimpelä 2010.) Oppilaitoksil-
le suunnattu tiedonkeruulomake oli jäsennetty näiden ulottuvuuksien mukaisesti.

Tässä raportissa tarkastellaan TEA:n tunnuslukujen keskinäisiä yhteyksiä. Summamuut-
tujien muodostaminen ja muuttujien väliset korrelaatiot esitetään ulottuvuuksittain. Näin saa-
daan tietoa seuraavan tiedonkeruulomakkeen valmistelua varten. Tiedonkeruu on tarkoitus 
toistaa joka toinen vuosi.

http://www.thl.fi/teaviisari
http://www.thl.fi/teaviisari
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Aineisto ja menetelmät

Tiedonkeruu valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. 
Lomakkeeseen pyydettiin kommentteja laajalta asiantuntijajoukolta. Lomakevalmistelu poh-
jautui syksyllä 2011 peruskouluille tehtyyn tiedonkeruuseen (Saaristo ym. 2012) sekä vuonna 
2008 tehtyihin esitutkimuksiin (Rimpelä ym. 2009, Väyrynen ym. 2009).

Tiedonkeruulomakkeet lähetettiin lokakuussa 2012 postitse kaikkiin opetussuunnitelma-
perusteista toisen asteen koulutusta antaviin oppilaitoksiin. Linkki vastauslomakkeeseen lä-
hetettiin sähköpostilla oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle. Lukioille (N=398) ja ammatillista 
koulutusta antaville oppilaitoksille (N=158) oli omat, toisistaan hieman poikkeavat lomakkeet. 
Saatekirjeessä toivottiin, että lomake täytetään yhteistyössä oppilaitoksen johtoryhmän ja/tai 
opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Kaikkiaan 343 lukiota (86 %) ja 146 ammatillista koulutus-
ta antavaa oppilaitosta toimitti tietonsa (92 %). Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden lisäksi 
joukossa oli myös ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia, ammatillisia erityisoppilaitoksia, kan-
sanopistoja, liikunnan koulutuskeskuksia, musiikkioppilaitoksia sekä yhdistettyjä perus- ja lu-
kioasteen kouluja.

Tiedot oli lomakkeella valmiiksi luokiteltu kuuden terveydenedistämisaktiivisuuden ulot-
tuvuuden alle: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käy-
tännöt ja osallisuus. Kaikki vastausvaihtoehdot arvotettiin suhteessa oletettuun laadukkaaseen 
toimintaan ja pisteytettiin siten, että suurempi pistemäärä kuvasi laadukkaampaa toimintaa.

Jokaisen ulottuvuuden alla yksittäiset muuttujat eli indikaattorit muodostivat osakoko-
naisuuksia. Jokaista osakokonaisuutta kuvaamaan laskettiin summa, joka sitten skaalattiin as-
teikolle 0–100. Näin kaikki osakokonaisuudet saivat saman painoarvon. Jokaista ulottuvuutta 
kuvaamaan laskettiin osakokonaisuuksien pistemäärien keskiarvo. Oppilaitoksen terveyde-
nedistämisaktiivisuutta voidaan kuvata ulottuvuuspistemäärien keskiarvolla. Jokaisen yksittäi-
sen indikaattorin painoarvo tätä lukua laskettaessa esitetään taulukoissa.

Tässä raportissa on tarkasteltu muuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin järjestyskorrelaa-
tiokertoimen (ρ) avulla. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot esitetään taulukoissa lihavoitui-
na. Analyysit on tehty IBM SPSS Statistics -ohjelmiston versiolla 22.

Tietoja julkaistiin TEAviisari-verkkopalvelussa oppilaitoskohtaisesti sekä koulutuksen jär-
jestäjän ja oppilaitoksen sijaintikunnan mukaan. Lupa oppilaitoskohtaisten tietojen julkaise-
miseen kysyttiin lomakkeella. Julkaisuluvan antoi 74 ammatillista oppilaitosta ja 163 lukio-
ta. Sijaintikuntaa ja koulutuksen järjestäjää kuvaamaan laskettiin opiskelijamäärällä painotetut 
keskiarvot oppilaitosten tiedoista. Nämä tiedot esitetään, jos kunnasta tai koulutuksen järjes-
tältä vähintään kolme oppilaitosta toimitti tietonsa. Tästä poikkeuksena tiedot esitetään myös 
siinä tapauksessa, jos kunnassa tai koulutuksen järjestäjällä on vain kaksi oppilaitosta, ja niistä 
molemmat antoivat luvan tietojen julkaisemiseen.
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Tulokset

Sitoutuminen

Sitoutuminen muodostui vuonna 2012 viidestä osasummasta, jotka olivat kirjaaminen opetus-
suunnitelmaan, kirjaaminen vuosikertomukseen, teemapäivien/-viikkojen järjestäminen, toi-
minnan kuvaaminen opetussuunnitelmassa ja opiskelijaruokailun toteuttaminen. (Kuvio 1.) 
Osasummien alla on kuvattu taulukkojen 1 ja 2 sitoutumiseen liittyvien lomakekysymysten lu-
kumäärä osasummaa kohden. Vastaavalla tavalla on kuvattu myös muissa myöhemmin esitet-
tävissä kuvioissa eri ulottuvuuksien väliset yhteydet.

TedBM 

SITOUTUMINEN 

Kirjaami-
nen 

opetus-
suunnitel-

maan 

Kirjaami-
nen vuosi-
kertomuk-

seen 

Teema-
päivien/-
viikkojen 
järjestä-
minen 

Toiminnan 
kuvaa-
minen  

opetus-
suunnitel-

massa 

Opiskelija-
ruokailun 
toteutta-
minen 

KUVIO 1. Sitoutumisulottuvuuden muodostuminen osasummista toisen asteen oppilaitosten vuoden 2012 ai-
neistossa.

Saadakseen täydet pisteet sitoutumisesta oppilaitoksen tuli kuvata opetussuunnitelman ta-
solla, miten sekä opiskelijoiden että vanhempien tai huoltajien osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia tuetaan. Lisäksi opetussuunnitelmassa tuli kuvata oppilaitoksen toiminta 
opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä seurannaksi ja 
arvioinniksi, kodin ja oppilaitoksen yhteistyö turvallisuuden edistämisessä, opiskelijahuollol-
linen tuki opiskelussa sekä opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen 
tukemisessa. Opetussuunnitelmassa piti myös kuvata opiskelijan ohjaaminen opiskelijahuolto-
palveluihin sekä päihteettömyyden tuki ja tuki erilaisissa opiskelijan elämäntilanteisiin liitty-
vissä vaikeuksissa. Opetussuunnitelmassa piti myös olla kuvaus toiminnasta kriisitilanteissa eli 
niin sanottu kriisisuunnitelma.

Oppilaitoksen vuosikertomuksessa tuli olla kuvaus opiskelijahuollon toiminnasta, sisältä-
en muutakin kuin kuvauksen opiskelijahuollon henkilöstöstä, esimerkiksi kuvausta yhteistyös-
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tä tai toiminnan arviointia. Oppilaitoksessa tuli järjestää ainakin yksi hyvinvointia, terveyttä 
tai turvallisuutta käsittelevä teemapäivä sekä laatia hyvinvointisuunnitelma. Aterioiden järjes-
tämisessä tuli noudattaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2008) antamaa kouluruokailu-
suositusta ja opiskelijoiden osallistumista ruokailuun tuli seurata terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta.

Taulukossa 1 on kuvattu sitoutumista kuvaavat kysymykset ja niiden pisteytys.

TAULUKKO 1. Sitoutumista kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.

Kirjaaminen opetussuunnitelmaan (0–2 pistettä)

7) Onko oppilaitoksen opetussuunnitelmassa kuvattu, miten opiskelijoiden ja vanhempien/
huoltajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan? Ei Kyllä

7A Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 0 1

7B Vanhempien/huoltajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 0 1

Kirjaaminen vuosikertomukseen (0–1 pistettä)

8) Oliko oppilaitoksen viime lukuvuoden vuosikertomuksessa kuvaus opiskelijahuollosta? Ei Kyllä

8B Toiminta (yhteistyö, arviointi tms.) 0 1

Teemapäivien/-viikkojen järjestäminen (0–2 pistettä)

9) Oliko oppilaitoksessa lukuvuonna 2011–2012 seuraavia hyvinvointia, terveyttä tai turvalli-
suutta edistäviä käytänteitä? Ei Kyllä

9A/B Terveyttä käsittelevä teemapäivä/-viikko 0 1

9C Hyvinvointisuunnitelma 0 1

Toiminnan kuvailu opetussuunnitelmassa (0–8 pistettä)

10) Onko oppilaitoksen opetussuunnitelmassa tällä hetkellä kuvattu oppilaitoksen toiminta 
seuraavissa asioissa? Ei Kyllä

10A Opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 0 1

10B Opiskeluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden seuranta ja arviointi 0 1

10C Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö turvallisuuden edistämisessä 0 1

10D Opiskelijahuollollinen tuki opiskelussa sekä opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen kasvun ja kehityksen tukemisessa 0 1

10E Opiskelijan ohjaaminen opiskelijahuoltopalveluihin 0 1

10G Opiskelijan päihteettömyyden tuki 0 1

10H Tuki opiskelijan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa (esim. perheväki-
valta-, päihde- tai mielenterveysongelmat perheissä) 0 1

10I Opiskeluyhteisön toiminta kriisitilanteissa (kriisisuunnitelma) 0 1

Opiskelijaruokailun toteuttaminen (0–2 pistettä)

11) Onko oppilaitoksessa noudatettu kouluruokailusuositusta (Valtion ravitsemusneuvotte-
lukunta 2008) aterioiden järjestämisestä? Ei Kyllä

11 Kyllä 0 1

27) Seurataanko opiskelijoiden ruokailuun osallistumista terveyden ja hyvinvoinnin näkökul-
masta? Ei Kyllä

27 Kyllä 0 1
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Tulokset

Taulukossa 2 kuvataan yksittäisten sitoutumismuuttujien jakaumat ja niiden painoarvo 
toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa. Jokainen ulottuvuus 
kattaa 16,7 prosenttia toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktiivisuuden kokonai-
suudesta. Sitoutumista mitattiin viidellä osasummalla, joten yhden osasumman painoarvo on 
viidennes sitoutumisen painoarvosta eli noin 3,3 prosenttia oppilaitoksen terveydenedistä-
misaktiivisuuden kokonaispistemäärästä. Yksittäisten kysymysten painoarvossa on vaihtelua 
riippuen muuttujien määrästä osasumman kokonaisuudessa.

TAULUKKO 2. TEAviisariin viedyt sitoutumista kuvaavat muuttujat, oppilaitosten saamien pisteiden jakauma 
yksittäisissä kysymyksissä (%) ja kysymysten painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktii-
visuutta laskettaessa.

Pisteiden 
jakauma Yhteensä

Painoarvo0 1 % N

Kirjaaminen opetussuunnitelmaan

OPPSitA001 Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suudet

13 87 100 487 1,67 %

OPPSitA002 Vanhempien/huoltajien osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet

23 77 100 481 1,67 %

Kirjaaminen vuosikertomukseen

OPPSitB001 Toiminta (yhteistyö, arviointi tms.) 44 56 100 481 3,33 %

Teemapäivien/-viikkojen järjestäminen

OPPSitC001 Terveyttä käsittelevä teemapäivä/-viikko 27 73 100 483 1,67 %

OPPSitC002 Hyvinvointisuunnitelma 61 39 100 469 1,67 %

Toiminnan kuvailu opetussuunnitelmassa

OPPSitD001 Opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvin-
voinnin edistäminen

16 84 100 488 0,42 %

OPPSitD002 Opiskeluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja turvalli-
suuden seuranta ja arviointi

49 51 100 488 0,42 %

OPPSitD003 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö turvallisuuden edis-
tämisessä

52 48 100 487 0,42 %

OPPSitD004 Opiskelijahuollollinen tuki opiskelussa sekä opiskeli-
jan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehi-
tyksen tukemisessa

6 94 100 486 0,42 %

OPPSitD009 Opiskelijan ohjaaminen opiskelijahuoltopalveluihin 12 88 100 488 0,42 %

OPPSitD010 Opiskelijan päihteettömyyden tuki 45 55 100 487 0,42 %

OPPSitD007 Tuki opiskelijan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisis-
sa vaikeuksissa (esim. perheväkivalta-, päihde- tai mie-
lenterveysongelmat perheissä)

34 66 100 484 0,42 %

OPPSitD008 Opiskeluyhteisön toiminta kriisitilanteissa (kriisisuun-
nitelma)

15 85 100 486 0,42 %

Opiskelijaruokailun toteuttaminen

OPPSitE007 Kouluruokailusuositusta (Valtion ravitsemusneuvotte-
lukunta 2008) aterioiden järjestämisestä noudatettu 

24 76 100 489 1,67 %

OPPSitE008 Opiskelijoiden osallistumista opiskelijaruokailuun seu-
rataan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta

46 54 100 470 1,67 %
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 3 esitetään sitoutumisen osasummien väliset korrelaatiot ja korrelaatio sitou-
tumisen pistemäärän kanssa. Kaikki korrelaatiot olivat positiivisia, tosin kaikki eivät olleet ti-
lastollisesti merkitseviä. Kaikki korrelaatiot eivät myöskään olleet kovin korkeita.

TAULUKKO 3. Sitoutumisen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot. Tilastollisesti merkitsevät kor-
relaatiot on lihavoitu.

Kirjaaminen 
opetussuun-
nitelmaan

Kirjaaminen 
vuosikerto-
mukseen

Teemapäivien/ 
-viikkojen  
järjestäminen

Toiminnan  
kuvailu  
opetussuunni-
telmassa

Opiskelija- 
ruokailun  
toteuttaminen

Kirjaaminen opetus-
suunnitelmaan

1,00 0,11 0,21 0,43 0,15

Kirjaaminen vuosi-
kertomukseen

1,00 0,13 0,24 0,05

Teemapäivien/-viikko-
jen järjestäminen

1,00 0,34 0,25

Toiminnan kuvailu 
opetussuunnitelmassa

1,00 0,23

Opiskelijaruokailun 
toteuttaminen

1,00

SITOUTUMINEN 0,58 0,61 0,61 0,66 0,54

Taulukossa 4 esitetään sitoutumisulottuvuuden osasummamuuttujien keskiluvut, kvar-
tiilivälit ja vaihteluvälit. Myös kunkin summamuuttujan sisällä yksittäisten muuttujien välis-
ten korrelaatioiden vaihteluväli ja sitoutumisen kohdalla osasummien välisten korrelaatioiden 
vaihteluväli on esitetty.

TAULUKKO 4. Sitoutumisen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit sekä summa-
muuttujan osioiden välisten korrelaatioiden vaihteluvälit.

Keskiluku Kvartiili-väli Vaihteluväli N
Summan osien 
korrelaatiot

Kirjaaminen opetussuunnitelmaan 82 50–100 0–100 487 0,59

Kirjaaminen vuosikertomukseen 56 0–100 0–100 481 –

Teemapäivien/-viikkojen järjestäminen 55 50–100 0–100 486 0,08

Toiminnan kuvailu opetussuunnitelmassa 71 63–88 0–100 489 0,13–0,53

Opiskelijaruokailun toteuttaminen 64 50–100 0–100 489 0,18

SITOUTUMINEN 65 53–80 0–100 489 0,05–0,43

Voimakkain yksittäisten indikaattoreiden välinen yhteys koski opiskelijoiden ja huoltaji-
en vaikuttamismahdollisuuksien kirjaamista opetussuunnitelmaan (ρ=0,59). Yhteys ei ole kui-
tenkaan niin voimakas, että se antaisi aihetta muutoksiin. Taulukosta 2 nähdään, että opiske-
lijahuollollinen tuki opiskelussa sekä opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja 
kehityksen tukemisessa oli kirjattu opetussuunnitelmaan 94 prosentissa oppilaitoksia. Koska 
indikaattori toteutuu lähes kaikissa oppilaitoksissa, se ei erottele oppilaitoksia ja on mahdollis-
ta jättää jatkossa pois tästä osakokonaisuudesta ja koko tiedonkeruusta.
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Tulokset

Johtaminen
Johtaminen muodostui viidestä osasummasta, jotka olivat: oppilashuoltoryhmän kokoontumi-
nen, oppilashuoltoryhmän ajankäyttö, poissaolojen seuranta, työolotarkastus ja pelastussuun-
nitelma. (Kuvio 2.)

TedBM 

JOHTAMINEN 

Oppilas-
huolto-
ryhmän 
kokoon-
tuminen 

Oppilas-
huolto-
ryhmän 

ajankäyttö 

Poissa-
olojen 

seuranta 

Työolo-
tarkastus 

Pelastus-
suunni-
telma 

KUVIO 2. Johtamisulottuvuuden muodostuminen osasummista toisen asteen oppilaitosten vuoden 2012 ai-
neistossa.

Täysiin pisteisiin edellytettiin, että yleisiä asioita käsittelevä opiskelijahuoltoryhmä ko-
koontui keskimäärin noin kerran kuukaudessa tai useammin. Moniammatillisesta opiskelija-
huoltotyöstä noin neljännes tai enemmän tuli kohdistua opiskeluyhteisön hyvinvointiin liit-
tyviin kysymyksiin sekä oman toiminnan kehittämiseen. Oppilaitoksen johdon tiedossa tuli 
olla opiskelijoiden poissaolotuntien lukumäärä, oppilaitoksen pelastussuunnitelman viimei-
simmän päivityksen ajankohta sekä viimeisimmän terveydenhuoltolain (1326/2010) mukai-
sen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisen tarkastuksen ajankohta sekä se, mitä asioita kyseisessä tarkastuksessa arvioitiin ja 
mitä puutteita havaittiin.
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 5 on kuvattu johtamista kuvaavat kysymykset ja niiden pisteytys.

TAULUKKO 5. Johtamista kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.

Opiskelijahuoltoryhmän kokoontuminen (0–2 pistettä)
12) Kuinka usein yleisiä asioita  
käsittelevä opiskelijahuoltoryhmä kes-
kimäärin kokoontui lukuvuoden 2011–
2012 aikana?

Ei ole  
opiskelija- 

huoltoryhmää

Harvemmin 
kuin  

kerran  
kuukaudessa

Noin  
kerran  

kuukaudessa

Noin kerran 
kahdessa  
viikossa

Noin kerran 
viikossa

12 Kokoontumistiheys 0 1 2
Opiskelijahuoltoryhmän ajankäyttö (0–4 pistettä)

14) Miten suuri osuus moniammatilli-
sesta opiskelijahuoltotyöstä käytettiin 
lukuvuoden 2011–2012 aikana seuraa-
viin tehtäviin?

Ei tietoa tai  
ei lainkaan

Alle 10 % tai 
noin  

10–25 %

Noin  
25–45 

%
Noin  

puolet
Noin  

55–75 % Yli 75 %
14A Opiskeluyhteisön hyvinvointiin 

liittyvät kysymykset 0 1 2
14C Oman toiminnan kehittäminen 0 1 2

Poissaolojen seuranta (0–1 pistettä)
15) Seurattiinko opiskelijoiden poissa-
olotuntien määrää oppilaitoksessa lu-
kuvuoden 2011–2012 aikana? Ei seurattu

Seurattiin,  
tuntimäärä  
ei tiedossa

Seurattiin,  
tuntimäärä  

tiedossa
15A Poissaolojen lukumäärä tie-

dossa 0 1
Viimeisin työolotarkastus tiedossa (0–11 pistettä)

17) Milloin viimeksi oppilaitokses-
sa on toteutettu terveydenhuoltolain 
1326/2010 mukainen opiskeluympäris-
tön terveellisyyden ja turvallisuuden 
sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisen tarkastus? Ei tietoa

2008 tai 
aikaisem-

min 2009 2010 2011 2012
17 Ajankohta 0 1
18) Arvioitiinko viimeisimmässä tarkas-
tuksessa seuraavia asioita?

Ei tietoa

Ei kuulunut 
tarkastuk-

seen

Tarkastettiin, 
ei havaittu 
puutteita

Tarkastettiin,  
havaittiin 
puutteita,  

ei vielä  
korjattu

Tarkastettiin,  
havaittiin 
puutteita, 
puutteet  
korjattu

18A Fysikaaliset altisteet (haju, melu, 
valaistus ym.) 0 1

18B Biologiset altisteet (sisäilma, ho-
me ym.) 0 1

18C Kemialliset altisteet (aineopetus-
luokkien aineet ja niiden käyttö-
turvallisuustiedotteet ym.) 0 1

18D Opiskelijaruokailun järjestelyt 
(tilat, ajoitukset ym.) 0 1

18E Tilojen käyttö ja soveltuvuus ym. 
opiskelun järjestelyt 0 1

18F Oppilaitoksen sosiaaliset tilat 
(WC-, pesu- ja lepotilat ym.) 0 1

18G Siivouksen asianmukainen taso 0 1
18H Oppilaitoksen ilmapiiri (esim. 

kiusaamisen yleisyys, psykososi-
aalinen hyvinvointi) 0 1

18I Tapaturmavaarat sisätiloissa 
(kulkuväylät, laitteet ym. ) 0 1

18J Tapaturmavaarat ulkotiloissa 
(piha, liikennejärjestelyt ym.) 0 1

Pelastussuunnitelma (0–1 pistettä)
16) Milloin oppilaitoksen pelastussuun-
nitelma on viimeksi päivitetty? Ei tietoa

2008 tai 
aiemmin 2009 2010 2011 2012

16 Ajankohta 0 1
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Tulokset

Taulukossa 6 kuvataan yksittäisten johtamismuuttujien jakaumat ja niiden painoarvo toi-
sen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa. Johtamista mitattiin vii-
dellä osasummalla, joten yhden osasumman painoarvo on viidennes johtamisen painoarvosta 
eli noin 3,3 prosenttia toisen asteen oppilaitosten kokonaispistemäärästä. Yksittäisten kysymys-
ten painoarvossa on vaihtelua riippuen muuttujien määrästä osasumman kokonaisuudessa.

TAULUKKO 6. TEAviisariin viedyt johtamista kuvaavat muuttujat, oppilaitosten saamien pisteiden jakauma yk-
sittäisissä kysymyksissä (%) ja kysymysten painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktiivi-
suutta laskettaessa.

Pisteiden jakauma Yhteensä
Paino-
arvo0 1 2 % N

Opiskelijahuoltoryhmän kokoontuminen

OPPJohA001 Kokoontumistiheys 1 31 68 100 489 3,33 %

Opiskelijahuoltoryhmän ajankäyttö

OPPJohB001 Opiskeluyhteisön hyvinvointiin liittyvät  
kysymykset

6 59 36 100 488 1,67 %

OPPJohB002 Oman toiminnan kehittäminen 14 79 7 100 486 1,67 %

Pisteiden  
jakauma Yhteensä

Paino-
arvo0 1 % N

Poissaolojen seuranta

OPPJohC001 Poissaolojen lukumäärä tiedossa 1 99 100 487 3,33 %

Viimeisin työolotarkastus tiedossa

OPPJohD001 Ajankohta 24 76 100 487 0,30 %

OPPJohD002 Fysikaaliset altisteet (haju, melu, valaistus ym.) arvioitu 25 75 100 412 0,30 %

OPPJohD003 Biologiset altisteet (sisäilma, home ym.) arvioitu 25 75 100 414 0,30 %

OPPJohD004 Kemialliset altisteet (aineopetusluokkien aineet ja  
niiden käyttöturvallisuustiedotteet ym.) arvioitu

29 71 100 414 0,30 %

OPPJohD005 Opiskelijaruokailun järjestelyt (tilat, ajoitukset ym.)  
arvioitu

27 73 100 411 0,30 %

OPPJohD006 Tilojen käyttö ja soveltuvuus ym. opiskelun järjestelyt 
arvioitu

25 75 100 414 0,30 %

OPPJohD009 Oppilaitoksen sosiaaliset tilat (WC-, pesu- ja lepotilat 
ym.) arvioitu

26 74 100 414 0,30 %

OPPJohD010 Siivouksen asianmukainen taso arvioitu 26 74 100 414 0,30 %

OPPJohD011 Oppilaitoksen ilmapiiri (esim. kiusaamisen yleisyys,  
psykososiaalinen hyvinvointi) arvioitu

27 73 100 412 0,30 %

OPPJohD007 Tapaturmavaarat sisätiloissa (kulkuväylät, laitteet ym.) 
arvioitu

26 74 100 412 0,30 %

OPPJohD008 Tapaturmavaarat ulkotiloissa (piha, liikennejärjestelyt 
ym.) arvioitu

27 73 100 413 0,30 %

Pelastussuunnitelma

OPPJohE001 Viimeisin päivitysajankohta tiedossa 0 100 100 484 3,33 %
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 7 esitetään johtamisen osasummien väliset korrelaatiot ja korrelaatio johtami-
sen pistemäärän kanssa. Korrelaatiot olivat enimmäkseen matalia. Kaikki tilastollisesti merkit-
sevät korrelaatiot olivat positiivisia.

TAULUKKO 7. Johtamisen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot. Tilastollisesti merkitsevät kor-
relaatiot on lihavoitu.

Opiskelija- 
huoltoryhmän  
kokoontuminen

Opiskelija- 
huoltoryhmän 
ajankäyttö

Poissaolojen 
seuranta

Viimeisin  
työolotarkastus 
tiedossa

Pelastus- 
suunnitelma

Opiskelijahuoltoryhmän 
kokoontuminen

1,00 0,22 0,04 0,06 0,22

Opiskelijahuoltoryhmän 
ajankäyttö

1,00 0,03 0,07 0,09

Poissaolojen seuranta 1,00 0,03 -0,01

Viimeisin työolotarkastus 
tiedossa

1,00 0,08

Viimeisin pelastus- 
suunnitelma tiedossa

1,00

JOHTAMINEN 0,54 0,48 0,22 0,75 0,27

Taulukossa 8 esitetään johtamisulottuvuuden osasummamuuttujien keskiluvut, kvartii-
livälit ja vaihteluvälit. Myös kunkin summamuuttujan sisällä yksittäisten muuttujien välisten 
korrelaatioiden vaihteluväli ja johtamisen kohdalla osasummien välisten korrelaatioiden vaih-
teluväli on esitetty.

TAULUKKO 8. Johtamisen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit sekä summa-
muuttujan osioiden välisten korrelaatioiden vaihteluvälit.

Keskiluku Kvartiiliväli Vaihteluväli N
Summan osien 
korrelaatiot

Opiskelijahuoltoryhmän kokoontuminen 83 50–100 0–100 489 –

Opiskelijahuoltoryhmän ajankäyttö 56 50–75 0–100 488 0,37

Poissaolojen seuranta 99 100–100 0–100 487 –

Viimeisin työolotarkastus tiedossa 64 9–100 0–100 488 0,69–0,96

Viimeisin pelastussuunnitelma tiedossa 100 100–100 0–100 484 –

JOHTAMINEN 80 70–90 22–100 489 -0,01–0,22

Työolotarkastuksen sisältöjä koskevien indikaattoreiden välillä oli voimakasta korrelaatio-
ta. Näiden analyysien perusteella kysyttävien asioiden lukumäärää on mahdollista karsia. Pe-
lastussuunnitelman päivittämisajankohta oli tiedossa kaikissa oppilaitoksissa. Myös poissaolo-
jen seuranta toteutui lähes kaikissa oppilaitoksissa. Näiden kahden asiakokonaisuuden osalta 
kannattaa harkita pisteytyksen muuttamista, jotta oppilaitosten väliset erot tulisivat paremmin 
esiin.
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Tulokset

Seuranta
Seurantaulottuvuudessa oli kahdeksan osakokonaisuutta: koulukiusaaminen, häiriöt ja ongel-
matilanteet, tupakointi ja päihteet, kurinpito ja ojentaminen, tapaturmat, ohjaaminen erityis-
palveluihin, terveys ja hyvinvointi ja tietojen raportointi. (Kuvio 3.)
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KUVIO 3. Seurantaulottuvuuden muodostuminen osasummista toisen asteen oppilaitosten vuoden 2012 ai-
neistossa.

Saadakseen täydet pisteet seurannasta ja tarveanalyysistä oppilaitoksessa tuli seurata kiu-
saamisen yleisyyttä kyselyn avulla, opiskelijaterveydenhuollon tarkastuksissa, opiskelijan ja 
henkilökunnan välisissä keskusteluissa sekä kirjaamalla ja tilastoimalla havaitut kiusaamista-
paukset. Mikäli oppilaitoksessa esiintyi päihteiden käyttöä tai muita häiriöitä tai ongelmatilan-
teita, kuten ilkivaltaa tai väkivaltaa, tapaukset tuli kirjata ja laatia niistä vuosittainen yhteenve-
to. Myös oppilaitoksessa ja erikseen koulu- tai siirtymämatkoilla sattuneista tapaturmista tuli 
laatia vuosittainen yhteenveto.
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Oppilaitoksen johdon tiedossa tuli olla kurinpitoon ja ojentamiseen käytettyjen toimenpi-
teiden lukumäärä sekä se, onko oppilaitoksesta ohjattu opiskelijoita erilaisiin erityispalveluihin. 
Opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia tuli seurata suunnitelmallisesti oppilaitoksen tasolla 
kyselytiedon avulla sekä terveystarkastuksista kootulla seurantatilastolla. Tiedot tuli raportoida 
suunnitelmallisesti koulutuksen järjestäjälle, oppilaitoksen sijaintikunnan terveyskeskukselle, 
luottamushenkilöille, henkilöstölle, opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen tai huoltajilleen. 
Taulukossa 9 on kuvattu seurantaa kuvaavat kysymykset ja niiden pisteytys.

TAULUKKO 9. Seurantaa kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.

Koulukiusaamisen seuranta (0–4 pistettä)

21) Seurataanko oppilaitoksessa suunnitelmallisesti kiusaamisen YLEISYYTTÄ? Ei Kyllä

21A/B Valtakunnallisella Kouluterveyskyselyllä/Muulla toistuvalla kyselyllä 0 1

21C Opiskelijaterveydenhuollon tarkastuksissa 0 1

21D Opiskelijan ja henkilökuntaan kuuluvan välisissä keskusteluissa 0 1

21E Kirjaamalla ja tilastoimalla havaitut tapaukset 0 1

Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta (0–12 pistettä)

23) Esiintyikö oppilaitoksessa seuraavia  
HÄIRIÖITÄ TAI ONGELMATILANTEITA  
lukuvuoden 2011–2012 aikana?

Ei  
tietoa

Esiintyi,  
ei kirjattu

Esiintyi, ja  
yksittäiset  
tapaukset  
kirjattiin

Ei  
esiintynyt

Esiintyi,  
kirjattiin  
ja tehtiin 

yhteenveto

23A Ilkivalta 0 1 2

23B Opiskelija uhannut henkilöstöä 0 1 2

23C Opiskelijoiden välinen väkivalta 0 1 2

23D Opiskelijoiden välinen sukupuolinen 
häirintä 0 1 2

23E Henkilöstö kiusannut opiskelijaa 0 1 2

23F Häiritsevä ulkopuolinen henkilö 0 1 2

Tupakoinnin ja päihteidenkäytön seuranta (0–10 pistettä)

24) Esiintyikö oppilaitoksessa tupakointia tai 
päihteiden käyttöä lukuvuoden 2011–2012 
aikana?

Ei  
tietoa

Esiintyi,  
ei kirjattu

Esiintyi, ja  
yksittäiset  
tapaukset  
kirjattiin

Ei  
esiintynyt

Esiintyi,  
kirjattiin  
ja tehtiin  

yhteenveto

24A Tupakointi oppilaitoksen alueella 0 1 2

24B Henkilökunnan edustaja tupakoi 
oppilaitoksen alueella 0 1 2

24C Alkoholin käyttö / opiskelija 
päihtyneenä oppilaitoksessa 0 1 2

24D Henkilökunnan edustaja 
päihtyneenä oppilaitoksessa 0 1 2

24E Huumeiden käyttöepäily/tarjonta 
oppilaitoksessa 0 1 2

Kurinpitotoimien ja ojentamisen seuranta (0–4 pistettä)

25) Kuinka monta kertaa yhteensä oppilai-
toksessa käytettiin seuraavia kurinpitoon liit-
tyviä TOIMENPITEITÄ lukuvuoden 2011–2012 
aikana? Merkitkää luku. Ei tietoa Ei lainkaan On tiedossa

25A Opiskelutilasta poistaminen 0 1

25B Opetukseen osallistumisen 
epääminen 0 1

25C Kirjallinen varoitus 0 1

25D Määräaikainen erottaminen 0 1
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Tulokset

Tapaturmien seuranta (0–4 pistettä)

26) Seurataanko oppilaitoksessa suunnitel-
mallisesti terveydenhoitajan tai lääkärin hoi-
toa vaatineiden tapaturmien lukumäärää? 
Merkitkää tapaturmien lukumäärä lukuvuo-
den 2011–2012 aikana.

Ei 
tietoa Ei seurata Seurataan

Seurataan ja 
tehdään 

yhteenveto

26A Oppilaitoksen työtilassa tai
 ulkoalueilla 0 1 2

26B Koulu- tai muulla siirtymismatkalla 0 1 2

Erityispalveluihin ohjaamisen seuranta (0–5 pistettä)

30) Onko oppilaitoksesta ohjattu opiskelijoi-
ta lukuvuoden 2011–2012 aikana seuraaviin 
palveluihin? Ei tietoa Ei ole ohjattu Kyllä

30A Nuoriso-/aikuispsykiatria 0 1

30B Lastensuojelun tukitoimet 0 1

30C Päihdepalvelu 0 1

30D Nuorisotoimen tukipalvelut 0 1

30E Kolmannen sektorin palvelut 0 1

30F Muu erityispalvelu 0 1

Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta (0–2 pistettä)

19) Seurataanko KOKO OPPILAITOKSEN TASOLLA suunnitelmallisesti opiskelijoiden 
terveyttä ja hyvinvointia? Ei Kyllä

19A/B Valtakunnallisella Kouluterveyskyselyllä/muulla toistuvalla kyselyllä 0 1

19C Terveystarkastuksista kootulla seurantatilastolla 0 1

Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin tietojen raportointi (0–6 pistettä)

20) Raportoitiinko OPPILAITOSTASON TIEDOT opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista 
suunnitelmallisesti lukuvuonna 2011–2012? Ei Kyllä

20A Koulutuksen järjestäjälle 0 1

20B Oppilaitoksen sijaintikunnan terveyskeskukselle 0 1

20C Luottamushenkilöille 0 1

20D Oppilaitoksen henkilöstölle 0 1

20E Opiskelijoille 0 1

20F Vanhemmille/huoltajille 0 1
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 10 kuvataan yksittäisten seurantamuuttujien jakaumat ja niiden painoarvo ter-
veydenedistämisaktiivisuuden kokonaispistemäärää laskettaessa. Seurantaulottuvuus muodos-
tui kahdeksasta osakokonaisuudesta, joista jokaisen painoarvoksi tulee noin 2,1 prosenttia op-
pilaitoksen kokonaispistemäärästä. Yksittäisen indikaattorin painoarvossa vaihtelee riippuen 
muuttujien määrästä osasumman kokonaisuudessa.

TAULUKKO 10. TEAviisariin viedyt seurantaa kuvaavat muuttujat, oppilaitosten saamien pisteiden jakauma 
yksittäisissä kysymyksissä (%) ja kysymysten painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktii-
visuutta laskettaessa. 

Pisteiden 
jakauma Yhteensä

Paino-
arvo0 1 % N

Koulukiusaamisen seuranta

OPPSeuA001 Valtakunnallisella Kouluterveyskyselyllä/ Muulla toistuval-
la kyselyllä

6 94 100 487 0,52 %

OPPSeuA002 Opiskelijaterveydenhuollon tarkastuksissa 11 89 100 473 0,52 %

OPPSeuA003 Opiskelijan ja henkilökuntaan kuuluvan välisissä keskus-
teluissa

11 89 100 480 0,52 %

OPPSeuA004 Kirjaamalla ja tilastoimalla havaitut tapaukset 49 51 100 478 0,52 %

Pisteiden  
jakauma Yhteensä

Paino-
arvo0 1 2 % N

Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta

OPPSeuB004 Ilkivalta 23 21 56 100 489 0,35 %

OPPSeuB006 Opiskelija uhannut henkilöstöä 5 10 85 100 488 0,35 %

OPPSeuB003 Opiskelijoiden välinen väkivalta 11 14 75 100 487 0,35 %

OPPSeuB009 Opiskelijoiden välinen sukupuolinen häirintä 39 7 54 100 488 0,35 %

OPPSeuB008 Henkilöstö kiusannut opiskelijaa 14 9 77 100 487 0,35 %

OPPSeuB011 Häiritsevä ulkopuolinen henkilö 10 7 83 100 487 0,35 %

Tupakoinnin ja päihteidenkäytön seuranta

OPPSeuC001 Tupakointi oppilaitoksen alueella 47 24 29 100 488 0,42 %

OPPSeuC004 Henkilökunnan edustaja tupakoi oppilaitoksen alu-
eella

23 2 75 100 486 0,42 %

OPPSeuC002 Alkoholin käyttö / opiskelija päihtyneenä oppilai-
toksessa

12 21 67 100 488 0,42 %

OPPSeuC005 Henkilökunnan edustaja päihtyneenä oppilaitok-
sessa

6 5 89 100 486 0,42 %

OPPSeuC003 Huumeiden käyttöepäily/tarjonta oppilaitoksessa 20 18 62 100 488 0,42 %

Pisteiden 
jakauma Yhteensä

Paino-
arvo0 1 % N

Kurinpitotoimien ja ojentamisen seuranta

OPPSeuD002 Opiskelutilasta poistaminen 26 74 100 488 0,52 %

OPPSeuD006 Opetukseen osallistumisen epääminen 10 90 100 488 0,52 %

OPPSeuD004 Kirjallinen varoitus 1 99 100 487 0,52 %

OPPSeuD005 Määräaikainen erottaminen 1 99 100 488 0,52 %
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Tulokset

Pisteiden  
jakauma Yhteensä

Paino-
arvo0 1 2 % N

Tapaturmien seuranta

OPPSeuE001 Oppilaitoksen työtilassa tai ulkoalueilla 29 57 14 100 485 1,04 %

OPPSeuE002 Koulu- tai muulla siirtymismatkalla 41 47 12 100 480 1,04 %

Pisteiden 
jakauma Yhteensä

Paino-
arvo0 1 % N

Erityispalveluihin ohjaamisen seuranta

OPPSeuG001 Nuoriso-/aikuispsykiatria 3 97 100 487 0,35 %

OPPSeuG003 Lastensuojelun tukitoimet 5 95 100 484 0,35 %

OPPSeuG005 Päihdepalvelu 9 91 100 480 0,35 %

OPPSeuG006 Nuorisotoimen tukipalvelut 7 93 100 482 0,35 %

OPPSeuG007 Kolmannen sektorin palvelut 12 88 100 480 0,35 %

OPPSeuG008 Muu erityispalvelu 27 73 100 360 0,35 %

Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta

OPPSeuH001 Valtakunnallisella Kouluterveyskyselyllä/ muulla toistuval-
la kyselyllä

4 96 100 485 1,04 %

OPPSeuH002 Terveystarkastuksista kootulla seurantatilastolla 63 37 100 468 1,04 %

Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin tietojen raportointi

OPPSeuI001 Koulutuksen järjestäjälle 49 51 100 484 0,35 %

OPPSeuI002 Oppilaitoksen sijaintikunnan terveyskeskukselle 69 31 100 471 0,35 %

OPPSeuI003 Luottamushenkilöille 74 26 100 474 0,35 %

OPPSeuI004 Oppilaitoksen henkilöstölle 39 61 100 483 0,35 %

OPPSeuI005 Opiskelijoille 59 41 100 482 0,35 %

OPPSeuI006 Vanhemmille/huoltajille 70 30 100 481 0,35 %
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 11 esitetään seurannan osasummien väliset korrelaatiot ja korrelaatio seuran-
nan pistemäärän kanssa. Vahvimmat korrelaatiot olivat häiriöiden ja ongelmatilanteiden seu-
rannan ja tupakoinnin ja päihteiden käytön seurannan sekä häiriöiden ja ongelmatilanteiden 
sekä kurinpitotoimien ja ojentamisen seurannan välillä. Kurinpitotoimet ja ojentaminen kor-
reloivat myös tupakoinnin ja päihteiden käytön seurannan välillä. Koulukiusaamisen ja tervey-
den ja hyvinvoinnin seurannan välillä oli myös selkeä korrelaatio. Loput korrelaatiot eivät ol-
leet kovin korkeita tai edes tilastollisesti merkitseviä. Osa korrelaatioista oli jopa negatiivisia. 
Osasummien korrelaatiot seurannan kokonaispistemäärän kanssa vaihtelivat välillä 0,26–0,55.

TAULUKKO 11. Seurannan pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot. Tilastollisesti merkitsevät kor-
relaatiot on lihavoitu.

Koulu- 
kiusaami-
sen seu-
ranta

Häiriöiden 
ja ongel-
matilantei-
den seu-
ranta

Tupakoin-
nin ja 
päihteiden-
käytön 
seuranta

Kurinpi-
totoimien 
ja ojen-
tamisen 
seuranta

Tapa- 
turmien 
seuranta

Erityis-
palvelui-
hin oh-
jaamisen 
seuranta

Terveyden 
ja hyvin-
voinnin  
seuranta

Opiskelijoi-
den tervey-
den ja hy-
vinvoinnin 
tietojen ra-
portointi

Koulukiusaami-
sen seuranta

1,00 -0,01 -0,07 -0,06 0,14 0,01 0,21 0,14

Häiriöiden ja on-
gelmatilantei-
den seuranta

1,00 0,45 0,27 -0,09 0,04 0,02 0,03

Tupakoinnin ja 
päihteidenkäy-
tön seuranta

1,00 0,29 -0,17 -0,02 -0,01 0,15

Kurinpitotoi-
mien ja ojenta-
misen seuranta

1,00 -0,07 -0,03 0,03 0,07

Tapaturmien 
seuranta

1,00 0,07 0,10 0,05

Erityispalvelui-
hin ohjaamisen 
seuranta

1,00 -0,01 0,01

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
seuranta

1,00 0,11

Opiskelijoiden 
terveyden ja hy-
vinvoinnin tieto-
jen raportointi

1,00

SEURANTA 0,39 0,46 0,45 0,35 0,39 0,26 0,46 0,55

Taulukossa 12 esitetään seurantaulottuvuuden osasummamuuttujien keskiluvut, kvartii-
livälit ja vaihteluvälit. Myös kunkin summamuuttujan sisällä yksittäisten muuttujien välisten 
korrelaatioiden vaihteluväli ja johtamisen kohdalla osasummien välisten korrelaatioiden vaih-
teluväli on esitetty.
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TAULUKKO 12. Seurannan pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit sekä summa-
muuttujan osioiden välisten korrelaatioiden vaihteluvälit.

Keskiluku Kvartiiliväli Vaihteluväli N
Summan osien 
korrelaatiot

Koulukiusaamisen seuranta 79 75–100 0–100 489 0,01–0,18

Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta 77 67–100 0–100 489 0,16–0,43

Tupakoinnin ja päihteidenkäytön seuranta 71 60–90 0–100 489 0,10–0,38

Kurinpitotoimien ja ojentamisen seuranta 91 75–100 0–100 488 0,06–0,49

Tapaturmien seuranta 39 0–50 0–100 485 0,80

Erityispalveluihin ohjaamisen seuranta 85 83–100 0–100 489 0,07–0,51

Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta 66 50–100 0–100 488 -0,04

Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin 
tietojen raportointi

40 0–67 0–100 486 0,13–0,61

SEURANTA 68 62–75 35–95 489 -0,07–0,45

Tapaturmien seurantaa koskevien indikaattoreiden välinen korrelaatio ρ=0,80 oli korkea. 
Tämän analyysin perusteella tapaturmien seurantaa voisi kuvata yhdellä indikaattorilla. Useis-
sa indikaattoreissa yli 90 prosenttia oppilaitoksista sai täydet pisteet (taulukko 10). Näiden in-
dikaattoreiden osalta pisteytystä kannattaa harkita uudelleen.

Voimavarat

Voimavarat muodostuivat viiden ammattiryhmän työpanoksesta: terveydenhoitaja, lääkäri, 
psykologi, sosiaalityö ja muut opiskelun tuen ammattihenkilöt (kuvio 4). Työpanosta pyydet-
tiin arvioimaan joko työtunteina tai kokonaisina työpäivinä kuukaudessa. Saadut työpanokset 
muutettiin vuosiviikkotunneiksi ja suhteutettiin opiskelijamäärään.

TedBM 

VOIMAVARAT 

Terveyden-
hoitaja Lääkäri Psykologi Sosiaalityö 

Muu 
ammatti-
henkilö 

KUVIO 4. Voimavaraulottuvuuden muodostuminen osasummista toisen asteen oppilaitosten vuoden 2012 ai-
neistossa.
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 13 on kuvattu voimavaroja kuvaavat kysymykset ja niiden pisteytys. Tervey-
denhoitajan ja lääkärin työpanos pisteytettiin suhteessa Opiskeluterveydenhuollon oppaassa 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006) terveyskeskuksille annettuihin suosituksiin niin, että täy-
siin pisteisiin vaadittiin oppaan suositusta vastaava mitoitus oppilaitostasolle muutettuna eli 
terveydenhoitajalle 4,5 ja lääkärillä 1,2 tuntia viikossa sataa opiskelijaa kohden. Muille ammat-
tihenkilöille ei ole virallista suositusta, vaan pisteytys tehtiin jakamalla vastaukset jakauman 
perusteella viiteen luokkaan. Täysiin pisteisiin vaadittiin 3,2 tuntia psykologitoiminnan, 8 tun-
tia sosiaalityön ja 11,6 tuntia muiden opiskelun tuen ammattihenkilöiden työpanosta viikossa 
sataa oppilasta kohden.

TAULUKKO 13. Voimavaroja kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.

Terveydenhoitajamitoitus (0–4 pistettä)

33) Oliko oppilaitoksen käytettävissä 
lukuvuonna 2011–2012 seuraavien ammatti-
henkilöiden palveluja ja/tai toimintaa? 
Tuntia viikossa/100 opiskelijaa 0–2,24 2,25–2,99 3–3,59 3,6–4,49 4,5–

33A Terveydenhoitajan työpanos/100 opiskelijaa 0 1 2 3 4

Lääkärimitoitus (0–4 pistettä)

33) Oliko oppilaitoksen käytettävissä 
lukuvuonna 2011–2012 seuraavien ammatti-
henkilöiden palveluja ja/tai toimintaa? 
Tuntia viikossa/100 opiskelijaa 0–0,59 0,6–0,79 0,8 – 0,99 1 – 1,19 1,2–

33B Lääkärin työpanos/100 opiskelijaa 0 1 2 3 4

Psykologimitoitus (0–4 pistettä)

33) Oliko oppilaitoksen käytettävissä l
ukuvuonna 2011–2012 seuraavien ammatti-
henkilöiden palveluja ja/tai toimintaa? 
Tuntia viikossa/100 opiskelijaa 0 0,01–0,74 0,75–1,34 1,35–3,19 3,2–

33C Psykologitoiminnan työpanos/100 opiskelijaa 0 1 2 3 4

Sosiaalityön henkilöstömitoitus (0–4 pistettä)

33) Oliko oppilaitoksen käytettävissä 
lukuvuonna 2011–2012 seuraavien ammatti-
henkilöiden palveluja ja/tai toimintaa? 
Tuntia viikossa/100 opiskelijaa 0 0,01–1,49 1,5–4,34 4,35–7,99 8–

33D Sosiaalityön työpanos/100 opiskelijaa 0 1 2 3 4

Muiden opiskelun tuen ammattilaisten henkilöstömitoitus (0–4 pistettä)

33) Oliko oppilaitoksen käytettävissä 
lukuvuonna 2011–2012 seuraavien ammatti-
henkilöiden palveluja ja/tai toimintaa? 
Tuntia viikossa/100 opiskelijaa 0 0,01–0,79 0,8–2,62 2,63–11,59 11,6–

33E Muun opiskelun tuen ammattihenkilöstön 
työpanos/100 opiskelijaa 0 1 2 3 4
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Tulokset

Taulukossa 14 kuvataan yksittäisten voimavaramuuttujien jakaumat ja niiden painoar-
vo oppilaitoksen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa. Voimavaraulottuvuus muodos-
tui viidestä osasummasta, joten yhden osasumman painoarvo on viidesosa voimavarojen pai-
noarvosta eli noin 3,3 prosenttia toisen asteen oppilaitosten kokonaispistemäärästä. Yksittäisiä 
kysymyksiä on yksi osasummaa kohden painoarvon ollessa siten yhtä suuri.

TAULUKKO 14. TEAviisariin viedyt voimavaroja kuvaavat muuttujat, oppilaitosten saamien pisteiden jakauma 
yksittäisissä kysymyksissä (%) ja kysymysten painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktii-
visuutta laskettaessa.

Pisteiden jakauma Yhteensä
Paino-
arvo0 1 2 3 4 % N

Terveydenhoitajamitoitus

OPPVoiA001 Terveydenhoitajan työpanos/100 opiskelijaa 7 4 4 10 75 100 421 3,33 %

Lääkärimitoitus

OPPVoiB001 Lääkärin työpanos/100 opiskelijaa 43 8 8 7 34 100 338 3,33 %

Psykologimitoitus

OPPVoiC001 Psykologitoiminnan työpanos/100 opiskelijaa 40 9 11 21 19 100 331 3,33 %

Sosiaalityön henkilöstömitoitus

OPPVoiD001 Sosiaalityön työpanos/100 opiskelijaa 27 11 20 21 21 100 385 3,33 %

Muiden opiskelun tuen ammattilaisten henkilöstömitoitus

OPPVoiE001 Muun opiskelun tuen ammattihenkilöstön 
työpanos/100 opiskelijaa

32 8 20 20 20 100 297 3,33 %

Taulukossa 15 esitetään voimavarojen osasummien väliset korrelaatiot ja korrelaatio voi-
mavarojen pistemäärän kanssa. Vahvimmat korrelaatiot olivat terveydenhoitaja- ja lääkärimi-
toituksen sekä sosiaalityön ja muiden opiskelun tuen ammattilaisten henkilöstömitoituksen 
välillä. Myös lääkäri- ja sosiaalityön henkilöstömitoitus korreloivat selvästi.

TAULUKKO 15. Voimavarojen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot. Tilastollisesti merkitsevät 
korrelaatiot on lihavoitu.

Terveyden-
hoitaja-
mitoitus

Lääkäri-
mitoitus

Psykologi-
mitoitus

Sosiaalityön 
henkilöstö-
mitoitus

Muiden opiskelun 
tuen ammattilaisten 
henkilöstömitoitus

Terveydenhoitajamitoitus 1,00 0,34 0,12 0,16 0,02

Lääkärimitoitus 1,00 0,15 0,20 -0,10

Psykologimitoitus 1,00 -0,02 0,13

Sosiaalityön henkilöstömitoitus 1,00 0,27

Muiden opiskelun tuen ammat-
tilaisten henkilöstömitoitus

1,00

VOIMAVARAT 0,51 0,61 0,51 0,53 0,47
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Terveydenedistämisaktiivisuus toisen asteen oppilaitoksissa

Taulukossa 16 esitetään voimavaraulottuvuuden osasummamuuttujien keskiluvut, kvartii-
livälit ja vaihteluvälit. Voimavarojen kohdalla myös osasummien välisten korrelaatioiden vaih-
teluväli on esitetty.

TAULUKKO 16. Voimavarojen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit sekä sum-
mamuuttujan osioiden välisten korrelaatioiden vaihteluvälit.

Keskiluku Kvartiiliväli Vaihteluväli N
Summan osien 
korrelaatiot

Terveydenhoitajamitoitus 86 88–100 0–100 421 –

Lääkärimitoitus 46 0–100 0–100 338 –

Psykologimitoitus 42 0–75 0–100 331 –

Sosiaalityön henkilöstömitoitus 50 0–75 0–100 385 –

Muiden opiskelun tuen ammattilaisten 
henkilöstömitoitus

47 0–75 0–100 297 –

VOIMAVARAT 43 30–60 0–100 455 -0,10–0,34

Voimavaraulottuvuus muodostui ainoastaan viidestä yksittäisestä indikaattorista, joiden 
keskinäiset korrelaatiot olivat maltillisia. Jatkossa tämän ulottuvuuden täydentämistä esimer-
kiksi opetushenkilöstön mitoitusta tai opiskelijaruokailun resursointia kuvaavilla tiedoilla.

Yhteiset käytännöt

Yhteiset käytännöt muodostuivat vuonna 2012 seitsemästä osasummasta, jotka olivat: tupa-
kointi ja päihteet, kiusaaminen, poissaolot, tapaturmat ja onnettomuudet, oppilashuoltoryhmä-
käsittely, toimintamallit ja opiskelijaruokailu. (Kuvio 5.)
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KUVIO 5. Yhteisten käytäntöjen ulottuvuuden muodostuminen osasummista toisen asteen oppilaitosten vuo-
den 2012 aineistossa.



29THL – Työpaperi 8/2015

Tulokset

Täydet pisteet tästä ulottuvuudesta edellytti kirjattua käytäntöä opiskelijoiden ja henki-
löstön tupakkatuotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. 
Kiusaamisen ehkäisemisestä tuli olla kirjallinen suunnitelma, kirjattu käytäntö kiusaamiseen 
puuttumiseksi sekä kirjattu käytäntö seurannasta, kun kiusaamiseen on puututtu. Luvattomiin 
poissaoloihin tuli reagoida heti ensimmäisen poissaolopäivän jälkeen ja poissaolojen kirjaami-
sesta, keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden ohjauksesta ja keskeyttämisen syiden seu-
rannasta tuli olla yhteinen kirjattu käytäntö. Lisäksi oppilaitoksessa tuli olla kirjattu käytäntö 
tapaturmien ehkäisemisestä ja kirjaamisesta, suunnitelma kuolemantapausten varalta, opiske-
lijahuoltotyön kirjaamisesta, toimintaohjeiden päivittämisestä, uhka-, vaara- ja kriisitilanteissa 
toimimisesta sekä opiskelijaruokailun ohjauksesta.

Taulukossa 17 on kuvattu yhteisiä käytäntöjä kuvaavat kysymykset ja niiden pisteytys.

TAULUKKO 17. Yhteisiä käytäntöjä kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.

Tupakoinnin ja päihteidenkäytön ehkäisy (0–16 pistettä)

39) Onko oppilaitoksessa yhteisesti 
sovittu käytäntö tai toimintaohje 
opiskelijoiden päihteiden käytön 
ENNALTAEHKÄISEMISEKSI?

Ei yhteistä käytäntöä, 
henkilökunta toimii 
parhaaksi katsomal-

laan tavalla

On tietyt yhteiset 
periaatteet, mutta 
ei varsinaista kirjal-
lista toimintamallia

On kirjattu 
yhteinen käytän-
tö, jonka mukaan 

toimitaan

39A Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy 0 1 2

39B Alkoholinkäytön ehkäisy 0 1 2

39C Huumeidenkäytön ehkäisy 0 1 2

40) Onko oppilaitoksessa yhteisesti 
sovittu käytäntö tai toimintaohje 
opiskelijoiden tai henkilökunnan 
päihteiden käyttöön PUUTTUMISEKSI?

Ei yhteistä käytäntöä, 
oppimisyhteisö toimii 
parhaaksi katsomal-

laan tavalla

On tietyt yhteiset 
periaatteet, mutta 
ei varsinaista kirjal-
lista toimintamallia

On kirjattu 
yhteinen käytän-
tö, jonka mukaan 

toimitaan

40A Tupakkatuotteiden käyttöön puut-
tuminen 0 1 2

40B Alkoholinkäyttöön puuttuminen 0 1 2

40C Huumeiden käyttöön puuttuminen 0 1 2

40D Puuttuminen henkilöstön tupa-
kointiin oppilaitoksen alueella 0 1 2

40E Puuttuminen henkilöstön päihty-
mykseen oppilaitoksessa 0 1 2

Kiusaamistapausten käsittely (0–6 pistettä)

38) Onko oppilaitoksessa yhteisesti 
sovittu käytäntö tai toimintaohje

Ei yhteistä 
käytäntöä, 
henkilöstö 

toimii 
parhaaksi 

katsomallaan 
tavalla

On tietyt 
yhteiset 

periaatteet, 
mutta ei 

varsinaista 
kirjallista toi-
mintamallia

On opetus-
suunnitelmaan 

kirjattu käytäntö, 
jonka mukaan 

toimitaan

On muuten 
kirjattu 

yhteinen 
käytäntö, 

jonka 
mukaan 

toimitaan

38E Ehkäisemisestä suunnitelma 0 1 2

38F Käytäntö kiusaamiseen 
puuttumiseksi 0 1 2

38G Seuranta, kun kiusaamiseen 
puututtu 0 1 2
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Poissaolojen seuranta (0–8 pistettä)

38B Yhteinen käytäntö kirjaamisesta 0 1 2

38C Yhteinen käytäntö keskeyttämis-
vaarassa olevien opiskelijoiden 
ohjauksesta 0 1 2

38D Yhteinen käytäntö keskeyttämisen 
syiden seurannasta 0 1 2

44) Miten nopeasti luvattomiin poissa-
oloihin oppilaitoksessanne reagoidaan? Ei lain-

kaan

Kolmen 
poissaolopäi-
vän jälkeen

Viikon 
poissaolon 

jälkeen
Myöhem-

min

Yhden 
poissaolo-

päivän 
jälkeen

44 Luvattomiin poissaoloihin 
reagoiminen 0 1 2

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy (0–6 pistettä)

38) Onko oppilaitoksessa yhteisesti sovittu 
käytäntö tai toimintaohje

Ei yhteistä 
käytäntöä, 
henkilöstö 

toimii 
parhaaksi 

katsomallaan 
tavalla

On tietyt 
yhteiset peri-
aatteet, mut-
ta ei varsinais-

ta kirjallista 
toimintamal-

lia

On opetus-
suunnitelmaan 

kirjattu käytäntö, 
jonka mukaan 

toimitaan

On muuten 
kirjattu 

yhteinen 
käytäntö, 

jonka 
mukaan 

toimitaan

38H Käytäntö tapaturmien 
ehkäisemisestä 0 1 2

38I Käytäntö tapaturmien 
kirjaamisesta 0 1 2

38M Suunnitelma kuolemantapausten 
varalta 0 1 2

Opiskelijahuoltoryhmäkäsittely (0–2 pistettä)

38G Opiskelijahuoltotyön 
kirjaamiskäytäntö 0 1 2

Toimintamallit (0–4 pistettä)

38K Käytäntö päivittämisestä 0 1 2

38L Käytäntö uhka-, vaara- ja äkillisissä 
kriisitilanteissa toimimisesta 0 1 2

Opiskelijaruokailu (0–2 pistettä)

38A Yhteinen käytäntö ohjauksesta 0 1 2
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Taulukossa 18 kuvataan yksittäisten yhteisiä käytäntöjä kuvaavien muuttujien jakaumat ja 
niiden painoarvo oppilaitoksen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa. Yhteisiä käytän-
töjä mitattiin seitsemällä osasummalla, joten yhden osasumman painoarvo on seitsemäsosa 
yhteisten käytäntöjen painoarvosta eli noin 2,4 prosenttia oppilaitoksen terveydenedistämisak-
tiivisuuden kokonaispistemäärästä. Yksittäisten kysymysten painoarvossa on vaihtelua riippu-
en muuttujien määrästä osasumman kokonaisuudessa.

TAULUKKO 18. TEAviisariin viedyt yhteisiä käytäntöjä kuvaavat muuttujat, oppilaitosten saamien pisteiden ja-
kauma yksittäisissä kysymyksissä (%) ja kysymysten painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistä-
misaktiivisuutta laskettaessa.

Pisteiden jakauma Yhteensä
Paino-
arvo0 1 2 % N

Tupakoinnin ja päihteidenkäytön ehkäisy

OPPKayA003 Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy 14 33 53 100 485 0,30 %

OPPKayA004 Alkoholinkäytön ehkäisy 13 30 57 100 485 0,30 %

OPPKayA005 Huumeidenkäytön ehkäisy 13 30 57 100 484 0,30 %

OPPKayA006 Tupakkatuotteiden käyttöön puuttuminen 7 28 65 100 487 0,30 %

OPPKayA007 Alkoholinkäyttöön puuttuminen 5 22 72 100 486 0,30 %

OPPKayA008 Huumeiden käyttöön puuttuminen 6 22 72 100 488 0,30 %

OPPKayA009 Puuttuminen henkilöstön tupakointiin 
oppilaitoksen alueella

15 29 55 100 486 0,30 %

OPPKayA010 Puuttuminen henkilöstön päihtymykseen 
oppilaitoksessa

10 16 74 100 483 0,30 %

Kiusaamistapausten käsittely

OPPKayC001 Ehkäisemisestä suunnitelma 11 29 60 100 484 0,79 %

OPPKayC003 Käytäntö kiusaamiseen puuttumiseksi 10 29 61 100 489 0,79 %

OPPKayC004 Seuranta, kun kiusaamiseen puututtu 15 36 49 100 487 0,79 %

Poissaolojen seuranta

OPPKayD004 Yhteinen käytäntö kirjaamisesta 1 9 91 100 488 0,60 %

OPPKayD005 Yhteinen käytäntö keskeyttämisvaarassa olevien 
opiskelijoiden ohjauksesta

3 35 62 100 487 0,60 %

OPPKayD006 Yhteinen käytäntö keskeyttämisen syiden 
seurannasta

12 38 50 100 489 0,60 %

OPPKayD007 Luvattomiin poissaoloihin reagoiminen 0 71 29 100 485 0,60 %

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy

OPPKayE004 Käytäntö tapaturmien ehkäisemisestä 17 29 54 100 488 0,79 %

OPPKayE005 Käytäntö tapaturmien kirjaamisesta 14 28 58 100 489 0,79 %

OPPKayE003 Suunnitelma kuolemantapausten varalle 3 5 92 100 487 0,79 %

Opiskelijahuoltoryhmäkäsittely

OPPKayG002 Opiskelijahuoltotyön kirjaamiskäytäntö 5 32 63 100 486 2,38 %

Toimintamallit

OPPKayH002 Käytäntö päivittämisestä 10 41 49 100 484 1,90 %

OPPKayH003 Käytäntö uhka-, vaara- ja äkillisissä 
kriisitilanteissa toimimisesta

1 2 97 100 485 1,90 %

Opiskelijaruokailu

OPPKayI001 Yhteinen käytäntö ohjauksesta 28 47 25 100 488 2,38 %
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Taulukossa 19 esitetään yhteisten käytäntöjen osasummien väliset korrelaatiot ja korrelaa-
tio yhteisten käytäntöjen pistemäärän kanssa. Kaikki korrelaatiot olivat positiivisia ja tilastol-
lisesti merkitseviä. Vahvimmat korrelaatiot olivat kiusaamistapausten käsittelyn ja poissaolo-
jen seurannan välillä. Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy korreloi selvästi tupakoinnin 
ja päihteidenkäytön ehkäisyn ja toimintamallien kanssa.

TAULUKKO 19. Yhteisten käytäntöjen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot. Tilastollisesti mer-
kitsevät korrelaatiot on lihavoitu.

Tupak. ja 
päiht. käy-
tön ehkäisy

Kiusaamis-
tapausten 
käsittely

Poissa-
olojen 
seuranta

Tapat. ja 
onnett. 
ehkäisy

Opisk. huol-
toryhmä-
käsittely

Toimin-
tamallit

Opiske-
lijaruo-
kailu

Tupakoinnin ja päih-
teidenkäytön ehkäisy

1,00 0,39 0,39 0,43 0,19 0,22 0,22

Kiusaamistapausten 
käsittely

1,00 0,44 0,36 0,28 0,36 0,17

Poissaolojen seuranta 1,00 0,39 0,27 0,35 0,26

Tapaturmien ja onnet-
tomuuksien ehkäisy

1,00 0,25 0,40 0,28

Opiskelijahuoltoryhmä-
käsittely

1,00 0,35 0,15

Toimintamallit 1,00 0,20

Opiskelijaruokailu 1,00

YHTEISET KÄYTÄNNÖT 0,62 0,67 0,63 0,67 0,61 0,63 0,59

Taulukossa 20 esitetään yhteisten käytäntöjen ulottuvuuden osasummamuuttujien keski-
luvut, kvartiilivälit ja vaihteluvälit. Myös summan osatekijöiden välisten korrelaatioiden vaih-
teluväli on esitetty.

TAULUKKO 20. Yhteisten käytäntöjen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit se-
kä summamuuttujan osioiden välisten korrelaatioiden vaihteluvälit.

Keskiluku Kvartiiliväli Vaihteluväli N
Summan osien 
korrelaatiot

Tupakoinnin ja päihteidenkäytön ehkäisy 81 63–100 0–100 489 0,21–0,99

Kiusaamistapausten käsittely 83 50–100 0–100 489 0,69–0,83

Poissaolojen seuranta 75 63–88 13–100 489 -0,03–0,52

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy 83 67–100 0–100 489 0,10–0,49

Opiskelijahuoltoryhmäkäsittely 100 50–100 0–100 486 –

Toimintamallit 75 75–100 0–100 488 0,16

Opiskelijaruokailu 50 0–50 0–100 488 –

YHTEISET KÄYTÄNNÖT 74 39–68 12–100 489 0,15–0,44

Voimakkaita korrelaatioita oli sekä tupakoinnin ja päihteidenkäytön ehkäisyä että kiu-
saamistapausten käsittelyä kuvaavien indikaattoreiden välillä. Indikaattoreiden määrää näiden 
kahden osakokonaisuuden sisällä on mahdollista vähentää. Erittäin yleisiä olivat käytännöt uh-
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ka-, vaara- ja äkillisissä kriisitilanteissa toimimisesta, suunnitelmat kuolemantapausten varal-
le ja yhteiset käytännöt poissaolojen kirjaamisesta. Näiden indikaattoreiden hyödyllisyyttä tu-
lee jatkossa harkita.

Osallisuus

Osallisuus muodostui vuonna 2012 neljästä osasummasta, jotka olivat: vanhempainyhdistys- ja 
tukioppilastoiminta, huoltajien vaikutusmahdollisuudet, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuu-
det ja opiskelijahuollon kuvaus oppilaitoksen esitteessä/verkkosivulla. (Kuvio 6.)
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KUVIO 6. Osallisuusulottuvuuden muodostuminen osasummista toisen asteen oppilaitosten vuoden 2012 ai-
neistossa.

Taulukossa 21 on kuvattu osallisuutta kuvaavat kysymykset ja niiden pisteytys. Täysiin 
pisteisiin vaadittiin, että oppilaitoksessa toimii säännöllisesti opiskelijakunta tai vastaava, van-
hempainyhdistys tai vastaava sekä johtokunta, jossa on huoltajien edustus. Lisäksi oppilaitok-
sessa tulee olla säännöllistä tutor-toimintaa tai muuta vastaavaa ja oppilaitoksen verkkosivuilla 
tai koteihin jaettavassa esitteessä tulee kuvata opiskelijahuollon henkilöstö ja toiminta.

Opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan tulee olla mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitel-
man laatimiseen ja päivittämiseen, oppilaitoksen toiminnan arviointiin, opiskelijaruokailun 
järjestämiseen sekä opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden kehittämiseen ja tar-
kastukseen. Huoltajat tulee otta mukaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyön suunnitteluun ja 
kehittämiseen, opiskelijahuollon toimintamallien kehittämiseen sekä yhteisöllisyyttä lisäävi-
en toimintatapojen edistämiseen. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oppilaitok-
sen tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun, järjestyssääntöjen laatimiseen, lomien sijoittumi-
seen, opintojen järjestämisen suunnitteluun tai ajoittamiseen, koejärjestelyistä päättämiseen, 
kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja sovitteluun, oppilaitoksen hyvinvointiohjelman suun-
nitteluun, tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistämiseen sekä ryhmäyttämisen toi-
mintatapojen suunnitteluun.
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TAULUKKO 21. Osallisuutta kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.

Vanhempainyhdistys- ja opiskelijakuntatoiminta (0–8 pistettä)

45) Onko oppilaitoksessa
Ei

Kyllä, toimii 
satunnaisesti

Kyllä, toimii 
säännöllisesti

45A Opiskelijakunta tai vastaava 0 1 2

45B Vanhempainyhdistys tai vastaava 0 1 2

45C Johtokunta, jossa huoltajien edustajia 0 1 2

45D Tutor-toimintaa tms. 0 1 2

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet (0–7 pistettä)

47) Ovatko huoltajat olleet osallisina seuraavissa asioissa lukuvuoden 2011–2012 aikana? Ei Kyllä

47A Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 0 1

47B Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen 0 1

47C Oppilaitoksen toiminnan arviointi 0 1

47D Opiskelijaruokailun järjestäminen 0 1

47E Opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden kehittäminen ja tarkastus 0 1

47F Opiskelijahuollon toimintamallien kehittäminen 0 1

47G Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen edistäminen 0 1

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet (0–13 pistettä)

46) Ovatko opiskelijat olleet osallisina seuraavissa asioissa lukuvuoden 2011–2012 aikana? Ei Kyllä

46A Oppilaitoksen tilojen ja piha-alueiden suunnittelu 0 1

46B Järjestyssääntöjen laatiminen 0 1

46C Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 0 1

46E Lomien sijoittuminen 0 1

46F Oppilaitoksen toiminnan arviointi 0 1

46G Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen 0 1

46H Koejärjestelyistä päättäminen 0 1

46K Opiskelijaruokailun järjestäminen 0 1

46L Opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden kehittäminen ja tarkastus 0 1

46M Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu 0 1

46N Oppilaitoksen hyvinvointiohjelman suunnittelu 0 1

46O Tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistäminen 0 1

46P Ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnittelu 0 1

Opiskelijahuollon kuvaus oppilaitoksen esitteessä/verkkosivuilla (0–2 pistettä)

48) Onko oppilaitoksen esitteessä (jaetaan opiskelijoille/koteihin) / verkkosivuilla kuvausta 
opiskelijahuollon toiminnasta? Ei Kyllä

48A Opiskelijahuollon henkilöstö 0 1

48B Opiskelijahuollon toiminta 0 1

Taulukossa 22 kuvataan yksittäisten osallisuutta kuvaavien muuttujien jakaumat ja niiden 
painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa. Osallisuut-
ta mitattiin neljällä osasummalla, joten yhden osasumman painoarvo on noin 4,2 prosenttia 
terveydenedistämisaktiivisuuden kokonaispistemäärästä. Yksittäisten kysymysten painoarvos-
sa on vaihtelua riippuen muuttujien määrästä osasumman kokonaisuudessa.
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TAULUKKO 22. TEAviisariin viedyt osallisuutta kuvaavat muuttujat, oppilaitosten saamien pisteiden jakauma 
yksittäisissä kysymyksissä (%) ja kysymysten painoarvo toisen asteen oppilaitosten terveydenedistämisaktii-
visuutta laskettaessa.

Pisteiden jakauma Yhteensä

Painoarvo0 1 2 % N

Vanhempainyhdistys- ja opiskelijakuntatoiminta

OPPOsaB004 Opiskelijakunta tai vastaava 1 7 92 100 489 1,04 %

OPPOsaB001 Vanhempainyhdistys tai vastaava 73 5 22 100 485 1,04 %

OPPOsaB002 Johtokunta, jossa huoltajien edustajia 74 2 24 100 479 1,04 %

OPPOsaB003 Tutor-toimintaa tms. 16 13 71 100 486 1,04 %

Pisteiden 
jakauma Yhteensä

Painoarvo0 1 % N

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet

OPPOsaC003 Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 90 10 100 486 0,60 %

OPPOsaC016 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön suunnittelu 
ja kehittäminen

57 43 100 487 0,60 %

OPPOsaC006 Oppilaitoksen toiminnan arviointi 59 41 100 485 0,60 %

OPPOsaC011 Opiskelijaruokailun järjestäminen 92 8 100 486 0,60 %

OPPOsaC013 Opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden 
kehittäminen ja tarkastus

85 15 100 485 0,60 %

OPPOsaC005 Opiskelijahuollon toimintamallien kehittäminen 94 6 100 486 0,60 %

OPPOsaC017 Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen edistäminen 69 31 100 485 0,60 %

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet

OPPOsaD001 Oppilaitoksen tilojen ja piha-alueiden suunnittelu 43 57 100 489 0,32 %

OPPOsaD002 Järjestyssääntöjen laatiminen 64 36 100 488 0,32 %

OPPOsaD003 Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 66 34 100 489 0,32 %

OPPOsaD007 Lomien sijoittuminen 74 26 100 489 0,32 %

OPPOsaD006 Oppilaitoksen toiminnan arviointi 16 84 100 488 0,32 %

OPPOsaD018 Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen 39 61 100 489 0,32 %

OPPOsaD010 Koejärjestelyistä päättäminen 58 42 100 488 0,32 %

OPPOsaD011 Opiskelijaruokailun järjestäminen 52 48 100 488 0,32 %

OPPOsaD013 Opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden 
kehittäminen ja tarkastus

60 40 100 489 0,32 %

OPPOsaD014 Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu 56 44 100 487 0,32 %

OPPOsaD019 Oppilaitoksen hyvinvointiohjelman suunnittelu 75 25 100 488 0,32 %

OPPOsaD020 Tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden 
edistäminen

54 46 100 487 0,32 %

OPPOsaD021 Ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnittelu 23 77 100 487 0,32 %

Opiskelijahuollon kuvaus oppilaitoksen esitteessä/verkkosivuilla

OPPOsaE002 Opiskelijahuollon henkilöstö 7 93 100 485 2,08 %

OPPOsaE001 Opiskelijahuollon toiminta 20 80 100 484 2,08 %
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Taulukossa 23 esitetään osallisuuden osasummien väliset korrelaatiot ja korrelaatio osal-
lisuuden pistemäärän kanssa. Vahvimmat korrelaatiot olivat huoltajien vaikutusmahdollisuuk-
sien ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien sekä huoltajien vaikutusmahdollisuuksien ja 
vanhempainyhdistys- ja tukioppilastoiminnan välillä.

TAULUKKO 23. Osallisuuden pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot. Tilastollisesti merkitsevät 
korrelaatiot on lihavoitu.

Vanhempainyhdis-
tys- ja opiskelija-
kuntatoiminta

Huoltajien 
vaikutusmah-
dollisuudet

Opiskelijoiden 
vaikutusmah-
dollisuudet

Opiskelijahuollon kuvaus 
oppilaitoksen esitteessä / 
verkkosivuilla

Vanhempainyhdistys- ja 
opiskelijakuntatoiminta

1,00 0,41 0,23 0,07

Huoltajien 
vaikutusmahdollisuudet

1,00 0,43 0,11

Opiskelijoiden 
vaikutusmahdollisuudet

1,00 0,13

Opiskelijahuollon kuvaus 
oppilaitoksen esitteessä / 
verkkosivuilla

1,00

OSALLISTUMINEN 0,61 0,74 0,67 0,57

Taulukossa 24 esitetään osallisuusulottuvuuden osasummamuuttujien keskiluvut, kvar-
tiilivälit ja vaihteluvälit. Osallistumisen kohdalla myös osasummien välisten korrelaatioiden 
vaihteluväli on esitetty.

TAULUKKO 24. Osallisuuden pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit sekä summa-
muuttujan osioiden välisten korrelaatioiden vaihteluvälit.

Keski-
luku

Kvartiili-
väli

Vaihtelu-
väli N

Summan osien 
korrelaatiot

Vanhempainyhdistys- ja opiskelijakuntatoiminta 55 50–75 0–100 489 0,04–0,31

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet 22 0–43 0–100 487 0,14–0,53

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet 48 31–62 0–100 489 -0,02–0,41

Opiskelijahuollon kuvaus oppilaitoksen esitteessä / 
verkkosivuilla

86 100–100 0–100 488 0,45

OSALLISTUMINEN 53 43–63 6–95 489 0,07–0,43

Näiden analyysien perusteella osallisuusulottuvuuteen ei tarvitse tehdä muutoksia. Ylei-
simmin tai harvimmin toteutuneiden indikaattoreiden hyödyllisyyttä kannattaa kuitenkin har-
kita. Tällaisia olivat 93 prosentissa oppilaitoksista toteutunut opiskelijahuollon henkilöstön ku-
vaaminen verkkosivuilla tai esitteessä sekä säännöllisesti toimiva opiskelijakunta, joka toimi 
säännöllisesti 92 prosentissa oppilaitoksista. Toisaalta huoltajilla oli mahdollisuus vaikuttaa 
opiskelijaruokailun järjestämiseen vain kahdeksassa prosentissa (8 %) ja opiskelijahuollon toi-
mintamallien kehittämiseen kuudessa prosentissa oppilaitoksista.
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Puuttuvat tiedot
Yksittäisiä terveydenedistämisaktiivisuutta kuvaavia indikaattoreita muodostettiin kaikkiaan 
119. Tieto puuttui oppilaitoskohtaisesti 0–25 indikaattorista. Kaikkiaan 93 oppilaitoksen tie-
dot olivat täydellisiä (19 %). Vastaavasti 77 oppilaitokselta (16 %) puuttui kahdeksan tietoa tai 
enemmän. Keskimäärin lukioiden vastauksista puuttui kaksi tietoa ja ammatillisten oppilaitos-
ten vastauksista kolme tietoa. (Kuvio 7.)
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KUVIO 7. Oppilaitosten jakauma puuttuvien tietojen lukumäärän mukaan.

Puuttuvat tiedot keskittyivät opiskelijahuollon henkilöstön työpanoksen mitoitukseen se-
kä edellisen kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuk-
sen sisältöihin. Kahdestatoista indikaattorista ei puuttunut lainkaan tietoja. Näistä viisi kuului 
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kuvaavaan osasummaan. Taulukossa 25 on lueteltu in-
dikaattorit, joissa puuttuvien tietojen osuus oli suurin.

TAULUKKO 25. Indikaattorit, joissa oli eniten puuttuvia tietoja. Niiden lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
lukumäärä ja osuus prosentteina, joilta puuttui tieto kyseisestä indikaattorista.

Lukiot
Ammatilliset 
oppilaitokset

lkm % lkm %
OPPVoiE001 Muun opiskelun tuen ammattihenkilöstön mitoitus 142 41 % 50 34 %
OPPVoiC001 Psykologitoiminnan mitoitus 108 31 % 50 34 %
OPPVoiB001 Lääkärimitoitus 99 29 % 44 30 %
OPPSeuG008 Ohjattiinko opiskelijoita muihin erityispalveluihin 84 24 % 45 31 %
OPPVoiD001 Sosiaalityön mitoitus 87 25 % 29 20 %
OPPJohD005 Tarkastettiinko opiskelijaruokailun järjestelyt 42 12 % 36 25 %
OPPJohD002 Tarkastettiinko fysikaaliset altisteet 41 12 % 36 25 %

OPPJohD011 Tarkastettiinko oppilaitoksen ilmapiiri 41 12 % 36 25 %
OPPJohD007 Tarkastettiinko tapaturmavaarat sisätiloissa 40 12 % 37 25 %
OPPJohD008 Tarkastettiinko tapaturmavaarat ulkotiloissa 40 12 % 36 25 %
OPPJohD003 Tarkastettiinko biologiset altisteet 39 11 % 36 25 %
OPPJohD004 Tarkastettiinko kemialliset altisteet 39 11 % 36 25 %
OPPJohD006 Tarkastettiinko tilojen käyttö ja soveltuvuus 39 11 % 36 25 %
OPPJohD009 Tarkastettiinko sosiaaliset tilat 39 11 % 36 25 %
OPPJohD010 Tarkastettiinko siivouksen taso 39 11 % 36 25 %
OPPVoiA001 Terveydenhoitajamitoitus 47 14 % 21 14 %
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Terveydenedistämisaktiivisuus
Oppilaitoksen terveydenedistämisaktiivisuutta kuvataan ulottuvuuspistemäärien keskiarvolla. 
Sekä ammatillisten oppilaitosten että lukioiden keskimääräinen pistemäärä oli 64 (taulukko 
26). Julkaisemiseen luvan antaneiden oppilaitosten keskimääräinen pistemäärä oli 65, julkai-
sun kieltäneiden 63.

TAULUKKO 26. Ulottuvuuspistemäärien ja terveydenedistämisaktiivisuuden kokonaispistemäärän mediaanit, 
kvartiilivälit ja vaihteluvälit koulutustyypin mukaan.

  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli

Ammatilliset oppilaitokset

 Sitoutuminen 69 53–88 15–100

 Johtaminen 81 72–90 30–100

 Seuranta 66 60–72 41–91

 Voimavarat 40 25–55 0–100

 Yhteiset käytännöt 82 69–91 24–100

 Osallisuus 48 40–55 6–81

 TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS 64 58–70 31–87

Lukiot

 Sitoutuminen 65 50–80 0–100

 Johtaminen 80 70–90 22–100

 Seuranta 70 63–76 35–95

 Voimavarat 45 30–60 0–100

 Yhteiset käytännöt 72 59–83 12–100

 Osallisuus 54 45–65 12–95

 TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS 64 57–70 26–85

Voimavaraulottuvuus oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä vain seurannan ja yhteis-
ten käytäntöjen kanssa. Voimakkain yhteys oli yhteisten käytäntöjen ja sitoutumisen välillä, 
ρ=0,46 (taulukko 27).

TAULUKKO 27. Ulottuvuuspistemäärien väliset korrlaatiot ja korrelaatio terveydenedistämisaktiivisuuden ko-
konaispistemäärän kanssa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu.

 
Sitoutu-
minen

Johta-
minen Seuranta Voimavarat

Yhteiset 
käytännöt Osallisuus

Sitoutuminen 1,00 0,22 0,26 0,06 0,46 0,40

Johtaminen 1,00 0,16 0,05 0,28 0,20

Seuranta 1,00 0,12 0,22 0,27

Voimavarat 1,00 0,09 0,05

Yhteiset käytännöt 1,00 0,32

Osallisuus 1,00

TERVEYEDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS 0,70 0,46 0,46 0,46 0,66 0,59
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Tulokset

Erot lukioiden ja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten välillä olivat pieniä. Mo-
lemmissa ryhmissä johtamispistemäärät olivat korkeita. Tämän lisäksi ammatillisissa oppilai-
toksissa korostuivat yhteiset käytännöt. Eniten vaihtelua oli voimavaraulottuvuudessa, mikä 
selittyy sillä, että useimmissa voimavaraindikaattoreissa pisteytys tehtiin luokittelemalla saa-
dut vastaukset jakauman perusteella viiteen luokkaan. Voimavaraulottuvuuden yhteydet mui-
hin ulottuvuuksiin olivat heikkoja. Vastaava tulos on saatu aiemmin mm. peruskoulujen osal-
ta (Saaristo ym. 2010, 40).
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Pohdinta
Tässä raportissa kuvattu tiedonkeruu oli ensimmäinen terveydenedistämisaktiivisuuden viite-
kehyksen mukaan rakennettu tiedonkeruu toisen asteen oppilaitoksille. Kerätyt tiedot julkis-
tettiin oppilaitoskohtaisesti TEAviisari-verkkopalvelussa niiden oppilaitosten osalta, jotka an-
toivat luvan tietojen julkaisemiseen. Näin tiedot tulivat oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien 
käyttöön toiminnan kehittämisen tueksi jo ennen lukuvuoden päättymistä.

Raportissa kuvattujen analyysien perusteella muuttujien jaottelua ulottuvuuksiin ei ollut 
tarvetta muuttaa. Yksittäisten indikaattoreiden tarpeellisuutta tai pisteytyksen muuttamista tu-
lee sen sijaan harkita. Analyysejä hyödynnettiin tiedonkeruulomakkeen muokkaamisessa, kun 
tiedonkeruu toistettiin syksyllä 2014.

Sitoutumisulottuvuudessa oli useita yksittäisiä indikaattoreita, jotka toteutuivat niin suu-
ressa osassa oppilaitoksia, että ne eivät kovin hyvin erottele aktiivisia oppilaitoksia muista. Täl-
laiset indikaattorit on mahdollistaa jättää jatkossa pois tiedonkeruusta. Yleisimmin oli huomi-
oitu opiskelijahuollollinen tuki opiskelussa sekä opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksen sisäl-
töalueet korreloivat voimakkaasti keskenään. Analyysien perusteella riittäisikin kysyä huomat-
tavasti pienempi määrä tarkastuksen sisältöjä. Pelastussuunnitelman päivittämisen ja poissa-
olojen seurannan osalta pisteytystä tulisi muuttaa siten, että se huomioi nykyistä paremmin 
pelastussuunnitelman päivittämisajankohdan ja poissaolojen kokonaistuntimäärän.

Seurantaulottuvuudessa oli useita indikaattoreita, jotka toteutuivat lähes kaikissa oppilai-
toksissa. Pisteytystä olisi mahdollista kehittää erityisesti kurinpitotoimien ja ojentamisen sekä 
erityispalveluihin ohjaamisen seurannassa siten, että se huomioisi paremmin myös käytettyjen 
toimenpiteiden ja erityispalveluihin ohjattujen oppilaiden lukumäärän seurantaa. 

Kysymys ohjaamisesta muihin kuin lomakkeella mainittuihin erityispalveluihin jäi mo-
nelta oppilaitokselta vastaamatta ja on mahdollista jättää jatkossa pois. Tapaturmien seurantaa 
mitattiin kahdella indikaattorilla, jotka olivat niin voimakkaassa yhteydessä toisiinsa, että lähes 
saman tiedon saisi yhdellä indikaattorilla.

Voimavaroja kuvaavissa indikaattoreissa oli paljon puuttuvia tietoja. Eri ammattihenki-
löiden työpanoksen mittaaminen on osoittautunut haasteelliseksi myös mm. peruskouluissa. 
Oppilaitoksen käytettävissä ollutta työpanosta lukuvuoden 2011–2012 aikana pyydettiin arvi-
oimaan joko työtunteina kuukaudessa tai kokonaisina työpäivinä kuukaudessa. Mikäli työpa-
nosta on käytettävissä kovin epäsäännöllisesti, sen suuruuden arviointi voi olla hankalaa.

Terveydenhoitajan ja lääkärin työpanos pisteytettiin suhteessa valtakunnallisiin suosituk-
siin. Psykologin, kuraattorin ja muiden opiskelun tuen ammattihenkilöiden työpanokselle ei 
ole olemassa vastaavia suosituksia. Hallituksen esityksen 67/2013 oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaiksi kustannuslaskelman mitoitusperusteen mukaan oppilaitoksen käytössä tulisi olla yksi 
psykologi tuhatta opiskelijaa kohti ja yksi koulukuraattori 780:tä opiskelijaa kohti. Tätä mitoi-
tusperustetta on mahdollista jatkossa hyödyntää myös voimavaraindikaattoreiden pisteytyk-
sen muodostamisessa. Kysymys muista opiskelun tuen ammattihenkilöistä osoittautui haas-
teelliseksi vastata ja sen hyödyllisyyttä tulee arvioida jatkossa kriittisesti.

Yhteiset käytännöt opiskelijoiden alkoholin ja huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja sii-
hen puuttumiseksi olivat erittäin yhteneväisiä. Myös tupakkatuotteiden käytön ehkäisy ja sii-
hen puuttuminen oli niin voimakkaassa yhteydessä edellä mainittuihin, että riittäisi kysyä yk-
si indikaattori tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön ehkäisystä ja toinen indikaattori niiden 
käyttöön puuttumisesta.



41THL – Työpaperi 8/2015

Pohdinta

Vastaavanlainen voimakas yhteys oli kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen 
välillä. Näistä indikaattoreista toinen on mahdollista jättää pois. Lisäksi yhteisissä käytännöis-
sä oli yksittäisiä indikaattoreita, jotka toteutuivat lähes kaikissa oppilaitoksia ja näin ollen nii-
den antama informaatio oli vähäinen. Tällaisia olivat käytännöt poissaolojen kirjaamisesta, uh-
ka-, vaara- ja äkillisissä kriisitilanteissa toimi-misesta sekä suunnitelmat kuolemantapausten 
varalle.

Osallisuusulottuvuus toimi analyysien perusteella varsin hyvin. Joukossa oli kuitenkin 
muutamia indikaattoreita, jotka toteutuivat varsin yleisesti ja on näin ollen mahdollista kar-
sia jatkossa pois. Opiskelijakunta oli lähes jokaisessa oppilaitoksessa ja lähes aina se myös toi-
mi säännöllisesti. Opiskelijahuollon henkilöstö oli myös lähes aina kuvattu joko oppilaitoksen 
verkkosivuilla tai kotiin jaettavassa esitteessä. Huoltajien osallisuutta kuvaavassa osasummassa 
oli joitakin indikaattoreita, jotka toteutuivat hyvin harvoissa oppilaitoksissa.

Puuttuvien tietojen määrä oli oppilaitoskohtaisesti alhainen. Kaikki saadut vastaukset oli-
vat laadukkaita eikä yhtäkään vastausta tarvinnut rajata aineiston ulkopuolelle. Puuttuvat tiedot 
keskittyivät opiskelijahuollon henkilöstön työpanokseen sekä terveydenhuoltolain mukaisen 
opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukseen eli asioihin, 
jotka eivät ole oppilaitoksen vastuulla, mutta joista oppilaitoksen johdon tulisi olla tietoinen.
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Liitteet

Liite 1. Saatekirje

  

Rehtorille/johtajalle     1.10.2012 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa -tiedonkeruu 

 
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä kehittäneet oppimisyhteisöjen terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisen seurantaa vuodesta 2007 lähtien. Tietoja toisen asteen oppilaitoksista kerätään nyt toisen kerran. 

Edellisen kerran tiedonkeruu toteutettiin vuonna 2008. Vastaavat peruskouluilta lukuvuonna 2011–2012 kerätyt tie-

dot ovat nähtävissä TEAviisari-verkkopalvelussa (www.thl.fi/teaviisari). 

 

Kerättävät tiedot tarjoavat tietopohjaa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen ja antavat vertailukelpoista tietoa oppi-

laitoksestanne suhteessa muihin oppilaitoksiin. Kansallisella tasolla tiedonkeruu palvelee sekä opetussuunnitelman 

että opiskelijahuollon toteutumisen arviointia ja kehittämistä. 

 

Tiedonkeruu on suunnattu kaikille nuorten lukiokoulutusta tai opetussuunnitelmaperusteista ammatilliseen perustut-

kintoon johtavaa koulutusta antaville oppilaitoksille. Tiedonkeruu on osoitettu oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle. 

Yhdeltä oppilaitokselta tulee vain yksi vastaus toimipisteiden lukumäärästä riippumatta. 

 

Tulokset julkaistaan kuntakohtaisesti TEAviisarissa sekä keskeisimmät tunnusluvut Koulutuksen määrälliset indikaatto-

rit -julkaisussa. Lisäksi tiedot esitetään oppilaitoskohtaisesti TEAviisarissa niiden oppilaitosten osalta, jotka antavat 

tähän suostumuksensa. Verkkopalvelu mahdollistaa tietojen paremman hyödyntämisen oppilaitosten toiminnan ke-

hittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. 

 

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan tiedonkeruuseemme 26.10.2012 mennessä yhteistyössä oppilaitoksen johto-

ryhmän ja/tai opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Suosittelemme, että vastaatte ensin tähän paperiseen lomakkeeseen 

ja siirrätte vastauksenne yhdellä kerralla sähköiselle lomakkeelle. Linkki oppilaitoskohtaiseen vastauslomakkeeseen on 

lähetetty rehtorin/johtajan sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa lomake löytyy myös osoitteesta: 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/teaviisari/ajankohtaista 

 

Tiedonkeruusta vastaavat johtaja Raakel Tiihonen (OPH, raakel.tiihonen@oph.fi) ja kehittämispäällikkö Vesa Saaristo 

(THL, vesa.saaristo@thl.fi). Lisätietoja antavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkijat Kirsi Wiss (029-524 7705) 

ja Tiina Heiliö (029-524 7486) sekä Opetushallituksesta opetusneuvos Heidi Peltonen (029-533 1167) ja opetusneuvos 

Pirjo Väyrynen (029-533 1227). 

 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

 

 

Pääjohtaja Aulis Pitkälä   Pääjohtaja Pekka Puska

Opetushallitus    Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

 

TIEDOKSI: Koulutuksen järjestäjät 
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Liite 2. Tiedonkeruulomake ammatillisille oppilaitoksille
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