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Myönteistä kehitystä kouluhyvinvoinnissa
ANNE KONU & TOMI LINTONEN

Kouluhyvinvointi tai oikeastaan -pahoinvointi, 
erityisesti kiusaaminen, nousee aika ajoin otsikoi-
hin. Kiusaamisen kitkeminen onkin tärkeä asia, 
mutta kouluhyvinvointia voi lähestyä myös laa-
jemmasta näkökulmasta: koko kouluyhteisön hy-
vinvointina, jossa yhtenä osana on kiusaamatto-
muus.

Lasten hyvinvointia koskeva tutkimus liian 
harvoin määrittelee, mitä käsitteellä tarkoite-
taan. Gaëlle Amerijckx ja Perrine Claire Humblet 
(2014) nostivat kirjallisuuskatsauksessaan esiin 
lasten hyvinvointitutkimusten vallitsevina näkö-
kulmina muun muassa negatiivisen, objektiivises-
ti mitatun (sosiaalinen asema, tulot, koulutus jne.) 
ja yksilölähtökohdan, sen sijaan, että näkökulma 
olisi positiivinen, subjektiivisesti mitattu ja yh-
teisöllinen. Lasten hyvinvointitutkimus kouluis-
sa lähestyy asiaa useimmiten subjektiivisen eli yk-
silöhyvinvoinnin näkökulmasta (Tian ym. 2015; 
Long ym. 2012; Diener ym. 1999; Diener 2012; 
Karvonen ym. 2018; Opdenakker & Van Dam-
me 2000). Kuitenkin myös koko kouluhyvinvoin-
nin näkökulmaa on tuotu esiin (mm. WHO:n 
Health Promoting Schools -malli ja Australias-
sa MindMatters-malli) (ks. Langford 2014; Wyn 
ym. 2000). Lisäksi Valentina Tobia ja kumppanit 
(2018) korostavat lasten hyvinvointitiedon kerää-
mistä useilta informanteilta, kuten lapsilta itsel-
tään, vanhemmilta ja opettajilta.

Tässä tutkimuksessa kouluhyvinvoinnin mää-
rittelyssä on käytetty Anne Konun ja Matti Rim-
pelän (2002) kouluhyvinvoinnin käsitteellistä 
mallia sekä hyvinvoinnin mittaamisessa edellisen 
perusteella kehitettyä mittaria, Koulun hyvinvoin-
tiprofiilia (Konu & Lintonen 2006a; Konu & Lin-
tonen 2006b).

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulu-
hyvinvoinnin eri osa-alueiden (koulun olosuhteet, 

sosiaaliset suhteet, itsensätoteuttaminen, tervey-
dentila) muutosta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana, lukuvuodesta 2008–2009 lukuvuoteen 
2017–2018. Aineistona käytetään Koulun hyvin-
vointiprofiilin yläkoulujen aineistoa (N = 90 310).

Koulun hyvinvointiprofiili

Koulun hyvinvointimalli (Konu & Rimpelä 2002) 
kehitettiin, jotta oppilaiden hyvinvointia koulussa 
voitaisiin tarkastella nimenomaan kouluyhteisös-
sä, ei pelkästään yksilöinä koulussa. Perusajatuk-
sena oli, että koulua ja toimintaa kouluissa voi-
daan kehittää tutkitun tiedon avulla sekä oppilai-
den että henkilöstön hyvinvoinnin edistämisek-
si. Useimmille oppilaille jo tämä riittää, ja he voi-
vat paremmin, kun koko yhteisön hyvinvointi pa-
ranee. Tällöin oppilashuollon voimavaroja voisi 
kohdistaa enemmän niihin yksilöihin, jotka tar-
vitsevat erityistukea hyvinvointinsa paranemiseksi.

Koulun hyvinvointimallin taustalla on Erik Al-
lardtin (1989) näkemys hyvinvoinnista sekä aiem-
pi kouluhyvinvointikirjallisuus (ks. Konu 2002). 
Malli yhdistää hyvinvoinnin, opetuksen ja oppi-
misen. Hyvinvointi jakautuu neljään osa-aluee-
seen: koulun olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin 
koulussa, mahdollisuuksiin itsensätoteuttamiseen 
sekä terveydentilaan. Koulun olosuhteet sisältävät 
koulun fyysiset olosuhteet, viihtyisyyden, opetuk-
sen järjestelyt, säännöt ja rangaistukset sekä eri-
tyispalvelut, kuten terveydenhoidon ja kuraattori-
toiminnan. Sosiaaliset suhteet käsittävät oppilaiden 
keskinäiset suhteet (ml. kiusaaminen/kiusaamat-
tomuus), opettaja-oppilassuhteet sekä vanhem-
pien osallistumisen kouluasioihin. Mahdollisuudet 
itsensätoteuttamiseen sisältää oppilaan arvostami-
sen, kannustamisen, tuen ja avun antamisen oppi-
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miseen sekä oppilaan osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet. Terveydentilaa tarkastellaan koet-
tuna terveytenä sekä psykosomaattisina oireina.

Koulun hyvinvointimallin sopivuutta empi-
riaan testattiin ensin Kouluterveyskyselyn aineis-
tolla (Konu ym. 2002a; Konu ym. 2002b; Konu 
ym. 2002c). Näiden tarkastelujen perusteella ke-
hitettiin Koulun hyvinvointiprofiili -mittari (Ko-
nu & Lintonen 2006a; Konu & Lintonen 2006b), 
joka sisältää kyselylomakkeet alakoulujen, yläkou-
lujen, toisen asteen oppilaiden ja koulujen henki-
lökunnan jäsenille. Hyvinvointiprofiilin kyselyi-
den validiteetti ja reliabiliteetti osoittautuivat hy-
viksi (Konu & Koivisto 2011; Konu ym. 2015) 
kussakin aineistossa.

Koulun hyvinvointiprofiilin aineistot on kerät-
ty internetissä toimivalla palvelulla, joka on suun-
nattu suoraan kouluille. Palvelu toimi Opetushal-
lituksen ylläpitämänä vuosina 2004–2018. Palve-
lu tuotti koulukohtaiset tulokset saman tien kou-
luille itselleen siten, että koulu pystyi tarkastele-
maan luokkakohtaisia, luokka-astekohtaisia ja 
koko koulun tietoja. Luokan tuloksia voi verrata 
luokka-asteen tuloksiin ja luokka-asteen tuloksia 
koko koulun tuloksiin. Lisäksi koulu pystyi ver-
tamaan omia tuloksiaan kaikkiin palvelussa vas-
tanneisiin saman kouluasteen tuloksiin. Vertailu-
ja ei voi tehdä oppilaskohtaisesti, vaan pienin tar-
kasteltava ryhmä on luokka. Myöskään kouluja 
ei voi verrata muihin yksittäisiin kouluihin. Pal-
velu ei tallenna mitään oppilaaseen tai kouluun 
liittyviä tunnistetietoja, vaan vastaus tallentuu sa-
tunnaiskoodilla. Koulukoodi on puolestaan järjes-
tysnumero, jonka koulu saa kirjautuessaan palve-
luun, eikä se liity esimerkiksi koulunumerointiin 
Suomessa. Tallentunut tunnisteeton tieto mahdol-
listaa aineiston käytön myös tutkimukseen. Vuo-
sittain kertynyt aineisto on tallennettu yhteiskun-
tatieteelliseen tietoarkistoon (esim. Konu, Koulun 
hyvinvointiprofiili 2017–2018), mistä se on saata-
vissa sekä tutkimus- että opetuskäyttöön.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineistona käytettiin Koulun hyvin-
vointiprofiilin yläkoulujen oppilaista kymme-
nen lukuvuoden aikana kertynyttä aineistoa lu-
kuvuodesta 2008–2009 lukuvuoteen 2017–2018 
(N = 90 310). Aineisto on kerätty niiden koulu-
jen oppilaiden vastauksista, jotka ovat käyttäneet 

Koulun hyvinvointiprofiili -palvelua Opetushal-
lituksen internet-sivuston kautta. Palvelussa ker-
rotaan, että vastauksia voidaan käyttää myös tut-
kimukseen. Koulut itse päättävät vapaaehtoisesti 
palvelun käytöstä. Palvelun käyttö on maksuton-
ta. Kysymykset eivät sisällä arkaluontoisia asioi-
ta, vaan niissä tarkastellaan kokemuksia koulusta 
ja siihen liittyvästä toiminnasta. Lisäksi mukana 
on kysymys koetusta terveydentilasta ja oireilus-
ta (esim. niska-hartiakivut, väsymys, alakuloisuus, 
flunssat). Aineisto ei sisällä oppilaiden tai koulu-
jen tunnistetietoja.

Taustatietoina ovat oppilaan sukupuoli, ikä, 
luokka ja luokka-aste. Kysymyksiä on neljältä 
osa-alueelta: koulun olosuhteet (26 kysymystä), 
sosiaaliset suhteet koulussa (19 kysymystä), mah-
dollisuudet itsensätoteuttamiseen (24 kysymys-
tä) ja terveydentila (12 kysymystä). Kysymykset 
ovat pääasiassa koulun asioita koskevia väittämiä, 
ja niihin vastataan viisiportaisella asteikolla (”täy-
sin samaa mieltä”, ”samaa mieltä”, ”ei samaa eikä 
eri mieltä”, ”eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”). Nä-
mä väittämät koodattiin kaksiluokkaiseksi siten, 
että ”täysin samaa mieltä” ja ”samaa mieltä” muo-
dostivat oman luokkansa ja muut vastausvaihtoeh-
dot muodostivat vertailuluokan. Poikkeuk sina oli 
kiusaamista koskevat kysymykset (itseä kiusattu / 
itse kiusaajana), joissa vastausvaihtoehdot olivat 
”ei lainkaan”, ”enintään muutaman kerran luku-
kauden aikana”, ”2–3 kertaa kuukaudessa”, ”noin 
kerran viikossa”, ”useita kertoja viikossa”. Nämä 
muuttujat koodattiin kaksiluokkaiseksi niin, että 
vaihtoehto ”muutaman kerran lukukauden aika-
na” muodosti tarkasteltavan luokan ja sitä useam-
min vertailuluokan. Terveydentilaa koskevan ky-
symyksen vastausvaihtoehdot olivat ”erittäin hy-
vä”, ”melko hyvä”, ”keskinkertainen (ei hyvä ei-
kä huono)”, ”melko huono” ja ”erittäin huono”. 
”Erittäin hyvä” ja ”melko hyvä” luokiteltiin omak-
si luokakseen ja muut vastausvaihtoehdot vertai-
luluokaksi. Oireita koskevien kysymysten (”On-
ko sinulla ollut tämän lukukauden aikana jota-
kin seuraavista oireista tai sairauksista? Kuinka 
usein?”) vastausvaihtoehtoina olivat ”ei ole ollut”, 
”harvoin”, ”noin kerran kuussa”, ”noin kerran vii-
kossa” ja ”lähes joka päivä”. ”Ei ole ollut” ja ”har-
voin” vastaukset muodostivat oman luokkansa ja 
loput vaihtoehdot vertailuluokan. 

Yläkoululaisia vastaajia Koulun hyvinvointipro-
fiilin kyselyihin oli kymmenen lukuvuoden aika-
na 90 310, joista tyttöjä oli 49,7 prosenttia, seitse-
mäsluokkalaisia 32,1, kahdeksasluokkalaisia 34,5 
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ja yhdeksäsluokkalaisia 33,3 prosenttia. Lukuvuo-
sittain vastaajien määrä on hiukan vaihdellut: se 
oli pienin lukuvuonna 2008–2009 (6 239 oppi-
lasta, 6,9 % kaikista vastaajista) ja suurin luku-
vuonna 2016–2017 (10 561 oppilasta, 11,7 % 
kaikista vastaajista). Vastaajien määrät lukuvuosit-
tain sukupuolen ja luokka-asteen mukaan on esi-
tetty taulukossa 1.

Yksittäisiin kysymyksiin on vastattu hyvin. Eni-
ten puuttuvia vastauksia on terveydentilaa koske-
vassa kysymyksessä (5,7 %), seuraavaksi eniten ky-
symyksessä omasta osallistumisesta kiusaamiseen 
(2,0 %). Muissa kysymyksissä puuttuvia vastauk-
sia oli tätä vähemmän. Kiusaamista koskevaan ky-
symykseen osa oppilaista ymmärrettävästi haluaa-
kin jättää vastaamatta. Koettua terveydentilaa kos-
keva kysymys on lomakkeessa yksittäisenä kysy-
myksenä, kun muut kysymykset ovat ryhmittäin. 
Näin ollen tämä kysymys on saattanut vahingos-
sa jäädä vastaamatta. Tätä tukee osittain havainto, 

että oppilaat ovat vastanneet hyvin psykosomaat-
tisia oireita koskeviin kysymyksiin; puuttuvia vas-
tauksia niissä on kysymyksittäin vain 0,3 prosen-
tista 0,8 prosenttiin.

Tutkimuksessa selvitettiin yksittäisten koulu-
hyvinvointiin liittyvien kysymysten mahdollista 
muutosta kymmenen vuoden aikana. Analyysime-
netelmänä käytettiin logistista regressiomallia, jos-
sa selitettävänä muuttujana oli kukin yksittäinen 
kouluhyvinvointiin liittyvä kysymys kerrallaan ja 
selittäjänä lukuvuosi. Kukin malli vakioitiin op-
pilaan sukupuolella ja luokka-asteella. Selitettävää 
muuttujaa tarkasteltiin kaksiluokkaisena muuttu-
jana, jossa toinen luokka sisälsi väittämien kaksi 
positiivisinta vastausvaihtoehtoa ja toinen keskin-
kertaisen ja negatiiviset vaihtoehdot. Analyyseissä 
tarkastellaan siis koettua positiivista hyvinvointia. 
Analyysit tehtiin SPPS v.25 -ohjelmistolla.

Taulukko 1. Yläkoulujen Koulun hyvinvointiprofiilin aineisto lukuvuosilta 2008–2009 – 2017–2018 su-
kupuolen ja luokka-asteen mukaan

Lukuvuosi Tyttö Poika 7. lk 8. lk 9. lk Yhteensä

2008–2009 3 163 3 076 2 016 1 945 2 278 6 239

7,0 % 6,8 % 6,9 % 6,2 % 7,6 % 6,9 %

2009–2010 3 905 4 025 3 277 2 299 2 354 7 930

8,7 % 8,9 % 11,3 % 7,4 % 7,8 % 8,8 %

2010–2011 5 064 5 448 3 654 3 670 3 188 10 512

11,3 % 12,0 % 12,6 % 11,8 % 10,6 % 11,6 %

2011–2012 4 574 4 653 2 377 3 684 3 166 9 227

10,2 % 10,3 % 8,2 % 11,8 % 10,5 % 10,2 %

2012–2013 5 060 5 063 3 092 3 890 3 141 10 123

11,3 % 11,2 % 10,7 % 12,5 % 10,4 % 11,2 %

2013–2014 3 905 3 800 2 102 2 839 2 764 7 705

8,7 % 8,4 % 7,2 % 9,1 % 9,2 % 8,5 %

2014–2015 4 122 4 091 2 270 2 947 2 996 8 213

9,2 % 9,0 % 7,8 % 9,5 % 9,9 % 9,1 %

2015–2016 4 892 4 928 3 507 3 039 3 274 9 820

10,9 % 10,9 % 12,1 % 9,7 % 10,9 % 10,9 %

2016–2017 5 257 5 304 3 466 3 392 3 703 10 561

11,7 % 11,7 % 11,9 % 10,9 % 12,3 % 11,7 %

2017–2018 4 982 4 998 3 254 3 475 3 251 9 980

11,1 % 11,0 % 11,2 % 11,1 % 10,8 % 11,1 %

Yhteensä 44 924 45 386 29 015 31 180 30 115 90 310

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Tulokset

Muutosta kymmenen vuoden aikana tarkasteltiin 
koulun hyvinvointimallin osa-alueittain. Koulun 
olosuhteiden 26 kysymyksestä kaikissa oli tilastol-
lisesti merkitsevä (p < 0,001) muutos ajassa. Vain 
yhdessä kysymyksessä (”ruokailu on rentoutta-
va tauko”) muutos oli negatiivinen: lukuvuonna 
2008–2009 väitteestä oli samaa mieltä 74,1 pro-
senttia vastaajista, lukuvuonna 2013–2014 pro-
senttiosuus oli 65,5 ja lukuvuonna 2017–2018 
prosenttiosuus oli 65,9. Näin suuressa aineistos-
sa tilastollinen merkitsevyys saavutetaan suhteel-
lisen helposti, joten tässä tarkastelussa keskitytään 
vain suurimpiin muutoksiin. Suurimmat positii-
viset muutokset liittyivät oppilaiden kokemuk-
seen sopivasta luokan koosta, opiskeluun sopivis-
ta työtuoleista ja pöydistä, sääntöjen järkevyydes-
tä, rangaistusten oikeudenmukaisuudesta, luotta-
muksesta terveydenhoitajaan ja kuraattoriin sekä 
kokemukseen siitä, että kuraattorin luo on helppo 
mennä (kuvio 1). Eniten samaa mieltä oltiin luo-
kan sopivaa kokoa koskevasta kysymyksestä, jossa 
samaa mieltä olevien osuus kasvoi 68,2 prosentista 
76,5 prosenttiin. Vähiten samaa mieltä oltiin väit-
teestä ”helppo päästä kuraattorin luo”, missä sa-
maa mieltä olevien osuus kasvoi 39,4 prosentista 
52,8 prosenttiin.1 
 

1 Kaikkien tarkasteltujen kysymysten prosenttiosuudet se-
kä logististen mallien tulokset on esitetty liitteissä 1 ja 2 
(ks. www.julkari.fi).

Sosiaalisten suhteiden osa-alueen 19 hyvinvoinnin 
väittämästä 14:ssä muutos oli kymmenen vuo-
den aikana tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). 
Muutos oli positiivinen kaikissa väittämissä, joita 
olivat: kiusattaessa tullaan väliin, opettajat koh-
televat oppilaita oikeudenmukaisesti, opettajien 
kanssa on helppo tulla toimeen, opettajat ovat 
kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista, opetta-
jat ovat ystävällisiä, itse en ole kiusannut muita ja 
vanhempani auttavat kouluun liittyvissä ongel-
missa (kuvio 2). Muuttujan ”itse olen kiusannut 
enintään muutaman kerran lukukaudessa” osuu-
det vaihtelivat 2008–2009 lukuvuoden 93,6 pro-
sentista 2017–2018 lukuvuoden 97,0 prosent-
tiin. Kiusatuksi tuleminen korkeintaan pari ker-
taa lukukaudessa väheni myös hiukan 2008–
2009 lukuvuoden 8,2 prosentista 2017–2018 lu-
kuvuoden 7,8 prosenttiin. Alhaisimmillaan (6,1 
%) se oli lukuvuonna 2015–2016. Vaikka väit-
tämään ”kiusattaessa tullaan väliin” kanssa samaa 
mieltä olevien osuus on lisääntynyt selvästi, se 
on edelleen melko alhainen. Lukuvuonna 2008–
2009 samaa mieltä väitteestä oli 30,9 prosenttia, 
kun lukuvuonna 2017–2018 vastaava luku oli 
41,7 prosenttia. 

Itsensätoteuttamisen mahdollisuuksien osa-alueen 
24 väittämässä 21:ssä oli tapahtunut tilastollises-
ti merkitsevää muutosta kymmenen vuoden ai-
kana (p < 0,001). Kaikki muutokset olivat posi-
tiivisia. Eniten muutosta ilmeni oppilaiden mie-
lipiteiden huomioimisessa, oppilaiden osallistu-
misessa sääntöjen tekemiseen, oppilaiden vastuul-

Kuvio 1. Väittämät (täysin samaa tai samaa mieltä), joissa koettiin suurimmat muutokset koulun olo-
suhteissa kymmenen lukuvuoden aikana. Kaikissa ajallisen muutoksen p < 0,001.
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Kuvio 2. Väittämät (täysin samaa tai samaa mieltä), joissa koettiin suurimmat muutokset koulun 
sosiaali sissa suhteissa kymmenen lukuvuoden aikana. Kaikissa ajallisen muutoksen p < 0,001.

Kuvio 3. Väittämät (täysin samaa tai samaa mieltä), joissa koettiin suurimmat muutokset itsensäto-
teuttamisen mahdollisuuksissa kymmenen lukuvuoden aikana. Kaikissa ajallisen muutoksen p < 0,001.
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lisessa toiminnassa, tuki- ja erityisopetuksen saa-
misessa tarvittaessa sekä siinä, että opettajat kan-
nustavat oppilaitaan (kuvio 3). Suurin osa oppi-
laista oli tyytyväisiä oman toimintansa vastuulli-
suuteen kouluun liittyvissä asioissa. Lukuvuonna 
2008–2009 väitteestä samaa mieltä olevien osuus 
oli 67,0 prosenttia, kun lukuvuonna 2017–2018 
vastaava osuus oli 74,4. Oppilaiden osallistuminen 
sääntöjen tekemiseen oli tämän osa-alueen alhai-
simmalla tasolla: mittauksen alussa 27,3 ja lopus-
sa 38,6 prosenttia.

Terveydentilan osa-alueella suuria muutoksia 
ei ollut. Tilastollisesti merkitseviä mutta pieniä 
muutoksia oli tapahtunut neljän väittämän osal-
ta. Terveydentilansa hyväksi kokeneiden osuus oli 
80,1 prosenttia lukuvuonna 2008–2009, mutta 
lukuvuonna 2017–2018 se oli vähentynyt 76,5 
prosenttiin, mikä oli heikoin arvio kymmenen 
vuoden aikana. Jännittyneisyyttä tai hermostu-
neisuutta vain harvoin kokevien määrä oli vas-
taavasti vähentynyt 60,5 prosentista 54,8 pro-
senttiin. Pieni positiivinen muutos tapahtui nis-
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ka-hartiakipujen kokemisessa. Lukuvuonna 
2008–2009 niitä oli kokenut vain harvoin 57,5 
prosenttia vastaajista, kymmenen vuotta myö-
hemmin vastaava osuus oli 59,1 prosenttia. Vain 
harvoin ärtyisyyttä tai kiukunpurkauksia koke-
vien määrä oli vastaavasti lisääntynyt 59,4 pro-
sentista 61,9 prosenttiin.

Pohdinta

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdolli-
sia kouluhyvinvoinnin muutoksia yläkoulujen op-
pilailla kymmenen vuoden aikana, lukuvuodes-
ta 2008–2009 lukuvuoteen 2017–2018. Koko-
naisuutena kouluhyvinvointi koulun olosuhtei-
den, sosiaalisten suhteiden ja itsensätoteuttami-
sen mahdollisuuksien osalta oli parantunut. Ter-
veydentilan osalta muutokset olivat vain pieniä 
parempaan tai huonompaan tai muutosta ei ollut 
lainkaan tapahtunut. Kaiken kaikkiaan tarkastel-
tiin 81:tä kysymystä/väittämää, joissa mallinnet-
tiin myönteisten arvioiden yleisyyden muutosta 
ajassa logistisin mallein, joissa vakioivina tekijöinä 
käytettiin sukupuolta ja luokka-astetta.

Koulun olosuhteiden osalta muun muassa kou-
lun säännöt koettiin aiempaa järkevämmiksi ja 
mahdolliset rangaistukset oikeudenmukaisem-
miksi. Lisäksi koulun tarjoamat terveydenhuol-
to- ja kuraattoripalvelut koettiin viime vuosina 
parempina kuin kymmenen vuotta sitten. Näiden 
palveluiden saatavuuden tärkeys nostettiin esiin 
myös Lapsiasianvaltuutetun vuosikirjassa (2016).

Sosiaalisten suhteiden osalta erityisen positiivis-
ta oli kiusaamisen väheneminen sekä se, että kiu-
sattaessa tultiin aiempaa useammin väliin. Kiusaa-
misen väliin tuleminen on toki vielä kovin alhai-
sella tasolla: samaa mieltä asiasta oli noin 40 pro-
senttia oppilaista. Tämän asian suhteen on tehty 
työtä muun muassa KivaKoulu-hankkeessa (Sal-
mivalli ym. 2013). Ei ole kuitenkaan tietoa, missä 
määrin tämän tutkimuksen vastaajat ovat kouluis-
ta, jossa kyseinen hanke on tai on ollut käynnissä. 

Opettajien toiminta sosiaalisten suhteiden alueel-
la vaikuttaa selkeästi parantuneen, sillä oppilaat ko-
kevat positiivisia muutoksia opettajien oikeuden-
mukaisuudessa oppilaita kohtaan, opettajien kans-
sa toimeen tulemisessa, opettajien ystävällisyydessä 
sekä siinä, että opettajat ovat kiinnostuneita oppi-
laiden kuulumisista. Opettaja-o ppilassuhde on tun-
nettu kouluhyvinvoinnin määrittäjä (esim. Graham 
ym. 2016; Holfve-Sabel 2014).

Itsensätoteuttamisen osa-alueella positiiviset 
muutokset olivat tapahtuneet erityisesti oppilai-
den osallistumisessa ja kannustamisessa sekä tuen 
ja avun antamisessa oppilaille. Samansuuntaista 
kehitystä osallistumisessa oli näkyvissä jo aiem-
min tarkasteltaessa lasten hyvinvoinnin tilaa ajan-
jaksolla 2001–2013 (Aira ym. 2014). Osallisuu-
den ja osallistumisen tärkeys nostettiin esiin myös 
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2016. Kan-
sainvälisessä katsauksessa oppilaiden osallistumi-
sen merkityksestä terveyden edistämiseen koulus-
sa osoitti muun muassa positiivisia vaikutuksia 
oppilaiden tyytyväisyyteen, motivaatioon ja ter-
veyteen (Griebler ym. 2014) Itsensätoteuttamisen 
osa-alueella edellisten lisäksi oppilaat kokivat itse 
toimivansa vastuullisemmin kuin oppilaat kokivat 
kymmenen vuotta sitten. 

Terveydentilan osalta muutokset olivat pieniä 
suuntaan tai toiseen. Terveydentila – erityisesti 
psykosomaattinen – voi olla laajemmin yhteydes-
sä ympäristöön ja sen tapahtumiin tai tilanteisiin 
(Apley 1962). Koulu on yksi lasten tärkeistä ym-
päristöistä ja koululla on merkityksensä oppilai-
den oireilussa. Ilmiö on laaja-alainen ja tarvitsi-
si tarkempaa selvitystä myös lasten muista ympä-
ristöistä, jotta pystyttäisiin erottamaan, mikä on 
koulun osuus psykosomaattisessa oireilussa.

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä 
muistaa muutamia rajoitteita. Tutkimus on tehty 
kouluissa, jotka ovat vapaaehtoisesti ja oma-aloit-
teisesti käyttäneet Koulun hyvinvointiprofiilia ar-
viointivälineenään. Kouluja on mukana kuiten-
kin runsaasti eri puolilta Suomea. Vastaajat eli ylä-
koulun oppilaat ovat tästä huolimatta valikoitu-
nut joukko. Tutkijat eivät myöskään tiedä, kuin-
ka suuri osa kyseisten koulujen oppilaista on ollut 
poissa kyselyn tekemisen hetkellä tai ovatko pois-
sa olleet vastanneet kyselyyn muuna ajankohta-
na. Tutkimuksen tuloksia ei näin ollen voi yleistää 
kaikkien Suomen yläkoulujen oppilaisiin. Vastaa-
jamäärä on suuri, joten positiivinen muutos hy-
vinvoinnissa näkyy kuitenkin laajalti kouluissa.

Koulun hyvinvointiprofiilin käyttö on ilmais-
ta ja vapaaehtoista kouluille. Sen internet-sivulla 
on kerrottu, että vastauksia voidaan käyttää tutki-
mukseen nimettöminä. Oppilaiden tai koulujen 
nimet eivät tallennu tietokantaan, vaan oppilaiden 
vastaukset ohjautuvat kullakin koulutunnuksella 
(joka on anonyymi) muodostettujen satunnais-
ten koodien avulla oikeisiin kouluihin. Tutkijat 
eivät kuitenkaan tiedä, miten Koulun hyvinvoin-
tiprofiilia kussakin koulussa käytetään tai miten 



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 84 (2019):5-6     607

rauhassa oppilaat voivat omat vastauksensa antaa. 
Kyselyn lopussa olevaan avoimeen kysymykseen 
”Kuinka vastaaminen sujui?” vastataan useimmi-
ten positiivisesti (yleisin vastaus ”hyvin”) sekä kii-
tellään sitä, että oppilaiden mielipiteitä kysellään 
(Lintonen & Konu 2006).

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että yläkou-
luissa on menty hyvinvoinnin osalta kymmenen 
vuoden aikana parempaan suuntaan. Näin erityi-
sesti asioissa, joihin pystytään kouluissa suoraan 
vaikuttamaan, kuten opettajien toimintaan suh-
teessa oppilaisiin sekä oppimisen tuen antamiseen. 
Tämä on tapahtunut käytännössä ilman resurs-
sien lisäystä, sillä perusopetuksen käyttömenojen 
reaalikasvu oli vuosina 2010–2016 vain noin pro-
sentin luokkaa (Tilastokeskus 2018). Positiivinen 
suunta näkyi myös koulun kuraattori- ja tervey-
denhoitajapalveluissa. 
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TIIVISTELMÄ
Anne Konu & Tomi Lintonen: Myönteistä kehitystä 
kouluhyvinvoinnissa

Kouluhyvinvointi tai -pahoinvointi nousee aika ajoin 
otsikoihin. Usein se näyttäytyy kiusaamisen määränä 
kouluissa. Kiusaamisen kitkeminen onkin tärkeä asia, 
mutta kouluhyvinvointia voi lähestyä myös laajemmas-
ta näkökulmasta – koko kouluyhteisön hyvinvointina, 
jossa yhtenä asiana on kiusaamattomuus. Koulun hy-
vinvointiprofiilin avulla sadat koulut ovat arvioineet 
hyvinvoinnin tilaansa vuodesta 2004 lähtien. Tunnis-
teettomana kertynyttä tietoa on voinut käyttäjien luval-
la hyödyntää myös tutkimukseen. Tässä tutkimukses-
sa tarkastellaan kouluhyvinvoinnin kehitystä aikavälillä 
2009–2018. Kouluhyvinvoinnin muutosta kymmenen 
vuoden aikana yläkouluissa (90 310 oppilasta) hyvin-
voinnin eri osa-alueilla (koulun olosuhteet, sosiaaliset 
suhteet, itsensätoteuttaminen ja terveydentila) analysoi-
tiin logistisin regressiomallein, joissa vakioivina muut-
tujina käytettiin sukupuolta ja luokka-astetta (7, 8, 9). 
Selitettävänä oli yksittäin kaikki neljän osa-alueen väit-
teet, joiden samanmielisyyden (täysin samaa mieltä tai 
samaa mieltä) prosenttiosuuden muutosta tarkasteltiin.

Useimmissa tarkasteltavissa asioissa oli tapahtunut 
tilastollisesti merkitseviä muutoksia parempaan suun-

taan. Koulun olosuhteissa tällaisia olivat mm. sopiva 
luokan koko, työtuolit ja pöydät, koulun säännöt ja oi-
keudenmukaiset rangaistukset sekä terveydenhoitajan ja 
kuraattorin palvelut. Sosiaalisten suhteiden osa-alueel-
la parannusta koettiin mm. opettajien oikeudenmukai-
suudessa oppilaita kohtaan, opettajien kanssa toimeen 
tulemisessa, opettajien kiinnostuksessa oppilaiden kuu-
lumisista, opettajien ystävällisyydessä sekä siinä, että it-
se ei ole kiusannut ja että kiusattaessa tullaan väliin. Li-
säksi kokemukset siitä, että vanhemmat auttavat on-
gelmatilanteissa, olivat yleistyneet. Itsensätoteuttami-
sen osa-alueen positiivisia muutoksia olivat mm. oppi-
laiden mielipiteiden huomioon ottaminen, oppilaiden 
osallistuminen sääntöjen tekemiseen, oppilaiden oma 
vastuullisuus, opettajien osoittama kannustus sekä tu-
ki- ja erityisopetuksen helpompi saaminen. Omaa ter-
veydentilaa koskevissa arvioissa muutoksia ei juuri ollut.

Vaikuttaa siltä, että kouluissa on tartuttu moniin hy-
vinvointia parantaviin asioihin. Siitä, johtuuko muutos 
hyvinvointiarvioinnin käytöstä ja sen tulosten perus-
teella asioiden kehittämisestä, ei voida tämän tutkimuk-
sen perusteella sanoa. Muutos voi olla samansuuntai-
nen myös niissä kouluissa, joissa arviointeja ei ole tehty.
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