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Tervetuloa XII valtakunnallisille Kouluterveyspäiville

Elämme mielenkiintoista aikaa. Lasten ja nuorten hyvinvointiasiat ja terveyden edistämi-
nen ovat viime aikoina olleet valtakunnallisesti suotuisassa myötätuulessa. Yksi kolmes-
ta hallitusohjelmaan kirjatusta politiikkaohjelmasta koskee lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia. Tämä politiikkaohjelma tukee eri hallinnonalat ylittävää lapsi- ja nuoriso-
politiikan kehittämisohjelmaa, joka sisältää valtakunnallisia tavoitteita ja antaa suuntavii-
vat läänien ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Hallitusohjelmassa on lisäksi erik-
seen terveydenedistämisen politiikkaohjelma, joka painottaa lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämistä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että resursseja suunnataan erityisesti
lasten ja nuorten hyvinvointiin, mikä ei varmastikaan voisi enempää ilahduttaa meitä
lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia.

Tämän vuoden Kouluterveyspäivillä pohdimme paitsi nuorten tottumuksia ja niihin liittyviä
tekijöitä, myös nuorten hyvinvointia kouluyhteisön ja siellä toimivan henkilöstön näkökul-
masta. Kouluterveyskyselyn tulosten kautta pohdimme nuorten hyvin- ja pahoinvoinnin
tämänhetkistä tilannetta. Tämän vuoden Kouluterveyspäivien yksittäisiksi aiheiksi olem-
me valinneet mielenterveyden edistämisen, koulutilat, sisäilman ja viihtyisyyden, terveys-
tiedon ja terveysosaamisen, nuorten päihdemittarin ja varhaisen puuttumisen, seksuaali-
sen väkivallan ja häirinnän, koulukiusaamisen ja painonhallinnan ja nukkumisen. Olemme
pyrkineet koostamaan kunkin aihepiirin niin, että tilannekatsausten lisäksi päiville osallistujilla
olisi mahdollisuus viedä kotiin viemisinään myös joitakin esimerkkejä siitä, miten havaittuja
ongelmia on mahdollista ratkaista.

Oppilaat koulussa voivat sitä paremmin, mitä paremmin koulun aikuiset voivat ja mitä
paremmin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on mukana koulun arjessa. Pohdim-
me Kouluterveyspäivillä työn, työstä palautumisen ja hyvinvoinnin merkitystä. Koulun
henkilöstön hyvinvointia tarkastelemme suhteessa kiusaamiseen ja häirintään sekä työ-
paikan vuorovaikutussuhteisiin. Pohdimme myös, miten henkilöstön työhyvinvointia voi-
daan parantaa.

Kouluyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kautta voimme edistää kaikkien
nuorten terveyttä ja vähentää häiriöpalveluiden käyttöä. Esittelemme päivillä terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuutta peruskouluissa selvittäneen tutkimuksen tuloksia,
jotka ensimmäistä kertaa nostavat tietoisuuteemme valtakunnallisia kehittämisalueita
yhteisösuuntautuneen työmme tueksi.

Tämänvuotinen näyttelyosastomme on aiempia vuosia suppeampi. Näyttelyosastolla
välitämme Stakesin, Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston materiaalin lisäksi tietoa
useiden järjestöjen tarjoamasta tuesta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toivon mu-
kaan sinulla on mahdollisuus tutustua myös näyttelyyn päivien aikana. Kouluterveys-
päivien materiaalit tulevat Stakesin nettisivuille mahdollisimman pian päivien jälkeen.
Abstraktikirja julkaistaan Stakesin Työpapereita-sarjassa.

Kouluterveyspäivien järjestämiseen osallistuu Stakesin, Jyväskylän yliopiston ja opetus-
hallituksen lisäksi useita tahoja. Lämmin kiitos teille kaikille päivien suunnitteluun ja jär-
jestelyihin osallistuneille, puheenvuorojen pitäjille ja näyttelyn asettajille panostuksestanne
Kouluterveyspäivien toteuttamiseen.

Toivotan Sinulle Kouluterveyspäivien osallistuja oikein mukavia ja antoisia päiviä!
Minna Pietikäinen
Erikoistutkija
Kouluterveyskysely
Stakes

Stakes, Työpapereita 22/2007
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Tiistai 28.8.2007 ohjelma

08.00 Näyttelyn pystyttäminen, yliopiston päärakennus

Pääsali: Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Kristiina Laitinen, opetusministeriö

10.00 XII Kouluterveyspäivien avaus
Pääjohtaja Vappu Taipale, Stakes

10.30 Kouluterveyskyselyn tulokset 2007
Erikoistutkija Minna Pietikäinen, Stakes

11.30 T a u k o j u m p p a

11.35 Työ, palautuminen ja hyvinvointi
Professori Ulla Kinnunen, Tampereen yliopisto

12.15  L o u n a s t a u k o, tutustuminen näyttelyyn

Ohjelma jatkuu pääsalissa

Puheenjohtaja: Ylitarkastaja Heidi Peltonen, opetushallitus

13.30 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuus peruskouluissa
– tuloksia esitutkimuksesta
Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes

14.30  T a u k o, tutustuminen näyttelyyn

15.00 Rinnakkaisohjelmat, eri saleissa
a) Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen kunnissa

pj. terveydenhuollon opettaja Tiina Tervaskanto- Mäentausta
b) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisöissä

– miten tehdään toiminta näkyväksi ja mahdollistetaan vertailu?
pj. tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes

c) Jaksaako koulun henkilöstö?
pj. FT Maili Pörhölä Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos

d) Mielenterveyden edistäminen kouluissa
pj. ylitarkastaja Pia Kalkkinen, Opetushallitus

e) Koulutilat, sisäilma ja viihtyisyys
pj. erikoissuunnittelija Marja Kurenniemi, Stakes

17.00 Rinnakkaisohjelmat päättyvät, tutustuminen näyttelyyn

19.00- Jyväskylän kaupungin vastaanotto ennakkoon ilmoittautuneille,
21.00 Jyväskylä paviljonki, Messukatu 10

Salijaot A Päärakennus, sali C5
B Päärakennus, sali C4
C Liikunnan tilat, sali L-209
D Päärakennus, sali C1
E Liikunnan tilat, sali L-206A

Stakes, Työpapereita 22/2007
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Rinnakkaisohjelma, tiistai
a) Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen kunnissa

pj. terveydenhuollon opettaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta,
Oulun seudun ammatti korkeakoulu
Miten Kouluterveyskyselyn tuloksia välitetään ja hyödynnetään kunnissa
– kyselyn tuloksia, tutkija Pauliina Luopa, Stakes
Kouluterveyskyselystä eväitä arkeen sekä uusia innovaatioita lasten ja nuorten
terveyden edistämiseen. Learning cafe.
Terveydenhuollon opettaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta, Oulun seudun ammatti-
korkeakoulu, projektipäällikkö Ritva Väistö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,
lehtori Leena Lerssi, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

b) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisöissä
– miten tehdä toiminta näkyväksi ja mahdollistetaan vertailu?
pj. tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes
Rinnakkaisohjelmassa keskitytään Matti Rimpelän alustuksen jälkeen pohtimaan tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistä kouluyhteisöissä toiminnan vertailukelpoisen kuvaamisen
näkökulmasta. Työskentely perustuu taustamuistioon (s. 19–25) ja aamupäivän esi-
telmään. Ydinkysymys on, miten tulisi kehittää vertailukelpoisen tiedon keräämistä koulu
tasolla niin,että samanaikaisesti tuetaan 1) sisäistä kehittämistä, 2) vertailukehittämistä ja
ulkoista vertaisarviointia ja että paikallisesti perusteltu tieto kasautuu opetuksen järjestäji
en, alueiden ja koko maan tasolla vertailukelpoiseksi seurantatiedoksi. Kaiken lisäksi kai
kesta tästä tulisi selviytyä niin, että koulujen johto, opettajat ja opiskeluhuollon erityishenki-
löstö kokevat tietojen keräämisen mielekkääksi.

c) Jaksaako koulun henkilöstö?
pj. FT Maili Pörhölä, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos
Koulun henkilökunta kiusaamisen ja häirinnän kohteena,
tutkija Teemu Kauppi, Jyväskylän yliopisto
Työpaikan ongelmalliset vuorovaikutussuhteet ja työhyvinvointi,
tutkija Sini Rainivaara, Jyväskylän yliopisto
Koulun henkilöstön työhyvinvointi - haaste koulun ja työterveyshuollon tyky-toiminnan
kehittämiselle, TtT Terhi Saaranen, Kuopion yliopisto

d) Mielenterveyden edistäminen kouluissa
pj. ylitarkastaja Pia Kalkkinen, Opetushallitus
Mitä tiedetään mielenterveyden edistämisestä koulussa – mikä toimii, mikä ei?
projektikoordinaattori Mikko Kampman, Stakes, Tampere
Pienryhmät ja sosioemotionaalisten taitojen opetus,
psykologi Kimmo Häärä, Turun yliopisto ja Kaarinan nuorisopsykiatrian poliklinikka
Koulun arki ja mielen hyvinvointi,
johtava psykologi Merja Hallantie, Helsingin kaupungin opetusvirasto

e) Koulutilat, sisäilma ja viihtyisyys
pj. erikoissuunnittelija Marja Kurenniemi, Stakes
Mitä Kouluterveyskysely kertoo koulutilojen merkityksestä terveydelle,
tutkija Jaana Markkula, Stakes
Koulutilojen viihtyisyys,
johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen, Helsingin kaupungin opetusvirasto
Sisäilman merkitys oppilaille, dosentti Aino Nevalainen, Kansanterveyslaitos
Koulujen sisäilma paremmaksi hallintokuntien yhteistyöllä,
työpäällikkö Leena Mikkonen, Lappenranta

Stakes, Työpapereita 22/2007
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Ohjelma Keskiviikko 29.8.2007

08.30 Tutustuminen näyttelyyn

Pääsali: puheenjohtaja: Dekaani Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto

09.00 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilasta ja haasteista
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Sosiaali- ja terveysministeriö

09.30 Kokemuksia terveystiedon opettamisesta ja oppiaineen kehittämisestä
Opettaja Tuulevi Piesanen, Jyväskylän kaupunki

10.00 Järjestöjen näkemyksiä terveystiedon oppikirjoista
Lasten terveysfoorumi

10.30  T a u k o, tutustuminen näyttelyyn

11.00 Nuorten liikapaino – laihduttamisesta painonhallintaan
UKK-instituutin johtaja Mikael Fogelholm, UKK-instituutti

11.30 Murrosikäisen unen erityispiirteet
LT, Outi Saarenpää-Heikkilä, Tampereen yliopisto

12.00   L o u n a s t a u k o, tutustuminen näyttelyyn

13.15 Rinnakkaisohjelmat eri saleissa

f) Terveystieto – terveysosaaminen
pj. lehtori Raili Välimaa, Jyväskylän yliopisto

g) Nuorten päihdemittari ja varhainen puuttuminen
pj. terveyden edistämisen suunnittelija Marjatta Pirskanen,
     Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus

h) Seksuaalinen väkivalta ja häirintä
pj. projektipäällikkö Jukka Lehtonen, Stakes
i) Mikä hätänä? Kuka kiusaa?
pj. erikoistutkija Elisa Poskiparta, Turun yliopisto
j) Onko painosta tehty painajainen?
pj. professori Raimo Lappalainen

15.00 XII Kouluterveyspäivät päättyvät

17.00 Näyttelyn purkaminen päättyy

Salijaot F Liikunnan tilat, sali L-209
G Päärakennus, sali C4
H Päärakennus, sali C5
I Liikunnan tilat, sali L-303
J Päärakennnus, sali C1

Stakes, Työpapereita 22/2007
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Rinnakkaisohjelma, keskiviikko
f) Terveystieto –  terveysosaaminen

pj. lehtori Raili Välimaa, Jyväskylän yliopisto
Miten terveystiedon oppiaineen opetussuunnitelma on toteutunut (Opetushallituksen
kouluverkostosta kerättyjä tietoja), ylitarkastaja Heidi Peltonen, Opetushallitus
Terveystieto – asenteita ja osaamista, Kouluterveyskyselyn 2007 tuloksia,
lehtori Raili Välimaa, Jyväskylän yliopisto
Ketkä terveystietoa opettavat yläkouluissa, millä kelpoisuudella, minkälaisella kurssi-
ajoituksella?, tutkija Tuula Aira, Jyväskylän yliopisto
Terveystiedon reaalikoe terveystieto-osaamisen peilinä,
professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto

g) Nuorten päihdemittari ja varhainen puuttuminen
pj. terveyden edistämisen suunnittelija Marjatta Pirskanen,
Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus
Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen malli tutkitun tiedon perusteella,
terveyden edistämisen suunnittelija Marjatta Pirskanen, Kuopio
Kommenttipuheenvuorot varhaisesta puuttumisesta käytännön toiminnassa:
- kokemukset Mikkelistä, koululääkäri Marja-Leena Nieminen
- kokemukset Kuopiosta, terveydenhoitaja Mirja Miettinen
Motivoiva haastattelu päihdeongelmaisen nuoren kohtaamisen apuna,
sosiaalityöntekijä Leena Lähdesmäki, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö

h) Seksuaalinen väkivalta ja häirintä
pj. projektipäällikkö Jukka Lehtonen, Stakes
Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, VTT Sanna Aaltonen, Helsingin yliopisto
- kommentti: “Homottelun muodot ja merkitys”, projektipäällikkö Jukka Lehtonen, Stakes
Seksuaalisesti kaltoin kohdeltujen nuorten kohtaaminen”,
projektikoordinaattori Kirsi Porras, NUSKA-kohtaamishanke, Väestöliitto
- kommentti: Kokemuksia Tyttöjen talosta,
  kätilö, seksuaalikasvattaja Susanna Ruuhilahti, Tyttöjen talo
TietoiSEKSI – seksuaaliterveyttä edistävä peli yläkouluikäisille. Uusi tapa oppia ja
opettaa seksuaaliterveyttä,
projektipäällikkö Ritva Väistö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

i) Mikä hätänä? Kuka kiusaa?
pj. erikoistutkija Elisa Poskiparta, Turun yliopisto
KiVa Koulu -hanke: Peruskouluille suunnattu ohjelma koulukiusaamisen ennalta-
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, erikoistutkija Elisa Poskiparta, Turun yliopisto
Koulukiusaamisen eri muotojen yleisyys alakouluissa: KiVa Koulu -hankkeen kyselyn
tuloksia 3.–5. luokan osalta, tutkija Antti Kärnä, Turun yliopisto
Älä sulje silmiäsi kiusaamiselta – kiusaamiskyselyn tuloksia,
nuorisotyön suunnittelija Reija Salovaara, Mannerheimin lastensuojeluliitto

j) Onko painosta tehty painajainen?
pj. professori Raimo Lappalainen
Liikunnallisia vinkkejä koululaisten painonhallintaan,
lehtori Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto
Nuorten lihavuuteen liittyvän neuvonnan vuorovaikutus
– näkökulmana motivoiva haastattelu,
tutkija Sanna Salmela, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
Psykologisia näkemyksiä syömishäiriöihin ja painon hallintaan,
professori Raimo Lappalainen, Jyväskylän yliopisto.

Stakes, Työpapereita 22/2007
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tiistai, pääsali
Kouluterveyskyselyn tulokset 2007

Erikoistutkija Minna Pietikäinen
Stakes
minna.pietikainen@stakes.fi
Puh. 050 3407933

Kouluterveyskyselyyn on vuosina 1996–2007 osallistunut lähes 400 kuntaa ja vuosittain
kyselyyn on vastannut 46 000–90 000 oppilasta. Tarkemmat tiedot kyselystä ja kysely-
lomake ovat Stakesin Internet-sivuilla. Huhtikuussa 2007 Kouluterveyskyselyyn osallistui
yhteensä 206 kuntaa Oulun ja Länsi-Suomen lääneistä sekä Ahvenanmaan maakunnas-
ta. Kyselyyn vastasi 74 700 nuorta: 51 200 yläluokkalaista ja 23 500 lukiolaista.

Elinolot
Nuorten elinolot kehittyivät positiiviseen suuntaan. Vanhempien työttömyys ja tupakointi
vähentyi ja nuorten käyttövarat lisääntyivät. Nyt joka viides yläluokkalainen ja 40 %
lukiolaisista ilmoitti, että hänellä on käyttövaroja yli 17 euroa viikossa. Vanhempien tie-
toisuus lastensa viikonloppuiltojen viettopaikasta pysyi ennallaan. Nyt kolmannes nuo-
rista ilmoitti, etteivät heidän vanhempansa ole tietoisia heidän viikonloppuiltojen me-
noistaan. Vanhemmat tiesivät huonommin poikien kuin tyttöjen viikonloppuiltojen vietto-
paikan. Aiempaa harvempi ilmoitti hänellä olleen keskusteluvaikeuksia vanhempiensa
kanssa. Viidennes nuorten perheistä on muita kuin oman isän ja äidin muodostamia
ydinperheitä. Joka kymmenes ilmoitti, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Fyysi-
sen uhan kokemukset ja toistuvien rikkeiden tekeminen ovat pysyneet lähes vuoden
2005 tasolla. Pojat olivat vailla läheisiä ystäviä, kokivat fyysistä uhkaa ja tekivät toistu-
vasti rikkeitä yleisemmin kuin tytöt.

Kouluolot
Kouluoloissa on tapahtunut varsin vähän muutoksia kahdenvuoden takaiseen tilantee-
seen nähden. Kuitenkin kun tarkastelemme pidempää trendiä, huomaamme lukiolaisten
osalta selvää positiivista muutosta. Koulun fyysiset työolot, koulun työilmapiiri ja koulus-
sa kuulluksi tuleminen koetaan tutkimusvuosi vuodelta paremmaksi. Ainoastaan koulu-
työhön liittyvän työmäärän liian suureksi kokevien osuus oli tänä vuonna suurempi kuin
kaksi vuotta sitten (45 % —> 47 %).
Yläluokkalaisten kouluoloissa sen sijaan ei ole nähtävissä selkeää trendimäistä kehitys-
tä. Yläluokkien aineistossa huomio kiinnittyy vähitellen lisääntyneeseen koulukiusaa-
miseen. Vuonna 2001 yläluokkalaisista 6 % ilmoitti tulleensa koulukiusatuksi, vastaava
prosenttiosuus oli vuonna 2007 8 %. Koulukiusaaminen on lisääntynyt yläluokka-laisilla
pojilla enemmän kuin tytöillä. Yläluokkalaisilla tytöillä sen sijaan huomio kiinnittyy opiskelu-
vaikeuksien lisääntymiseen vuodesta 2003 (26 % —> 29 %). Pojista 34 %:lla oli vaike-
uksia opiskelussa. Aiempaa useampi poika ilmoitti saavansa apua koulusta tai kotoa
koulunkäynnin tai opiskelun vaikeuksissa.

Terveys
Verrattuna neljän vuoden takaiseen tilanteeseen useat päivittäiset oireet, päivittäinen vä-
symys ja viikoittaiset niska- tai hartiakivut ovat lisääntyneet 2-5 %-yksikköä tutkittavasta
ryhmästä riippuen. Päivittäin vähintään kahdesta oireesta kärsivien osuus on lisääntynyt
yläluokilla 15 %:sta 18 %:iin ja lukiolaisilla 14 %:sta 16 %:iin neljän vuoden aikana. Pojista
joka kymmenennellä ja tytöistä joka neljännellä on vähintään kaksi oiretta päivittäin. Sekä
yläluokkalaisilla, että lukiolaisilla viikoittaiset niska- tai hartiakivut ja päänsärky ovat lisään-
tyneet tutkimusvuosi vuodelta. Joka kuudes yläluokkalainen ja lukiolainen on väsynyt päi-
vittäin, tytöistä jopa joka viides. Yläluokkalaisista tytöistä ylipainoisia on 12 % ja  pojista 21 %.
Lukiolaisista tytöistä ylipainoisia on 11 % ja pojista 19 %.  Lukiolaisilla päivittäinen väsymys
ja ylipaino ovat aiempaa yleisempiä. Koettu terveydentila, lääkärin toteamat pitkä-
aikaissairaudet ja keskivaikea tai vaikea masentuneisuus ovat pysyneet lähes ennallaan.
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Terveystottumukset
Terveystottumuksissa oli nähtävissä sekä positiivista, että negatiivista muutosta. Positii-
vista oli päivittäin tupakonnin väheneminen vuodesta 2005 sekä yläluokkalaisilla (17 %
—> 14 %) että lukiolaisilla (13 % —> 11 %). Tupakointi vähentyi sekä tytöillä että pojilla.
Tosi humalaan juominen vähentyi yläluokkalaisilla vuodesta 2005 (21 % —> 18 %).
Lukiolaisilla tytöillä humalajuominen pysyi ennallaan (22 %), mutta pojilla vähentyi hieman
(32 % —> 29 %). Laittomien huumeiden kokeilut pysyivät ennallaan yläluokkalaisilla (5 %)
ja vähentyivät lukiolaisilla (10 % —> 8 %). Arki-iltaisin myöhään valvominen yleistyi edel-
leenkin hieman. Yläluokkalaisista pojista 30 % ja tytöistä 21 %  ja vastaavasti lukiolaisista
pojista 45 % ja tytöistä 26 % menee arki-iltaisin nukkumaan klo 23 jälkeen. Liikunnan
harrastamista tarkastelimme tänä vuonna uudella indikaattorilla. Vertasimme liikunnan
harrastamista liikuntapiirakan suosittelemaan liikkumismäärään. Vaikka liikun-nallisesti
passiivisten osuus on vähentynyt, edelleen yli puolet nuorista harrastaa liian vähän lii-
kuntaa. Hampaiden harjaustottumuksissa oli nähtävissä positiivista muutosta. Koulu-
ruokailun ja epäterveellisten välipalojen syömisessä oli edelleen huolen aihetta. Ainoas-
taan yläluokkalaiset söivät hieman aiempaa vähemmän epäterveellisiä välipaloja.

Terveysosaaminen ja oppilas- tai opiskelijahuolto
Sekä yläluokkalaisilla että lukiolaisilla tytöillä on poikia paremmat terveystiedot ja he
ovat myös kiinnostuneempia terveystiedon oppiaineesta kuin pojat. Sen sijaan tytöt ko-
kivat kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin vastaanotolle pääsyn poikia vaikeammaksi ja
olivat kriittisempiä kouluterveydenhuoltoa kohtaan kuin pojat. Joka neljäs oppilas ilmoit-
ti, ettei terveystiedon oppiaineen aiheet kiinnosta heitä ja lähes kolmannes koki, ettei
opetus lisää heidän valmiuksia huolehtia terveydestä. Joka viidennellä yläluokkalaisella
oli huonot tiedot päihteistä ja seksuaaliterveydestä yläluokilla. Lukiolaisista joka
kymmenennellä oli huonot tiedot seksuaaliterveydestä ja joka kuudennella päihteistä.
Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyn koki vaikeaksi 12 % yläluokkalaisista ja
15 % lukiolaisista ja koululääkärin vastaanotolle pääsyn koki vaikeaksi 39 % yläluokka-
laisista ja 44 % lukiolaisista. Avun puutetta muissa kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
oli joka kymmenennellä oppilaalla. Tyytymättömyys kouluterveydenhuoltoon lisääntyi sekä
yläluokkalaisilla että lukiolaisilla (18 % —> 21 %).

Yhteenveto
Vuoden 2007 Kouluterveyskyselyn tuloksissa korostui oireiden selkeä lisääntyminen.
Erityisesti koulun psyykkiset ja sosiaaliset työolot (koulussa kuulluksi tulemattomuus,
koulun huono työilmapiiri, koulukavereiden kanssa toimeen tulemattomuus, opiskelu-
vaikeudet ja koulukiusatuksi tuleminen), nuoren terveystottumukset (puutteellinen ravit-
semus, liikkuminen, nukkuminen sekä alkoholin käyttö ja tupakointi) ja sairaudet
(pitkäaikaissairaudet ja masentuneisuus) ovat yhteydessä päivittäiseen ja viikoittaiseen
oireiluun. Yksittäisistä tekijöistä päivittäinen väsymys on yhteydessä erityisesti opiskelu-
vaikeuksiin, arki-iltaisin nukkumaan menoaikaan ja masentuneisuuteen. Kuitenkin on
huomattava, että yksittäisiäkin tekijöitä merkittävämpää on useiden puutteiden tai epäedul-
lisien tottumusten kasaantuminen. Mitä useampia epäedullisia terveystottumuksia nuo-
rella on, sitä yleisempää myös päivittäinen väsymys on. Riittävän pitkä yöuni ja hyvä
arkirytmi ovat ensisijassa perheen vastuulla, terveystiedon opetuksessa nämä ovat edel-
leenkin tärkeitä aiheita käsitellä.
Opiskeluhuollon korjaava merkitys fyysisen oireilun ehkäisijänä korostuu. Päivittäinen
väsymys on selvästi yleisempää niillä oppilailla, jotka kokevat puutteita fyysisissä ja
psyykkisissä työoloissa huolimatta siitä, millaiset terveystottumukset oppilailla on. Esi-
merkiksi niistä yläluokkien tytöistä jotka eivät koe puutteita koulun psyykkisissä ja sosi-
aalisissa tekijöissä, päivittäistä väsymystä on 10 %:lla, kun taas niistä tytöistä. jotka
kokevat puutteita 4 tai 5 näistä tekijöistä päivittäistä väsymystä on joka toisella.  Koulu-
yhteisö voi merkittävästi vähentää nuorten oireiluun takaamalla oppilaalle hyvän psyyk-
kiset ja sosiaaliset työolot sekä tarjoamalla tarvittaessa apua vaikeuksissa.

tiistai, pääsali

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

12

tiistai, pääsali

Työ, palautuminen ja hyvinvointi

Ulla Kinnunen
Tampereen yliopisto, psykologian laitos
sähköposti: ulla.kinnunen@uta.fi

Työelämän laadusta ja työhyvinvoinnista on oltu viime aikoina huolissaan. Kaikkiaan
työelämän pitkän aikavälin muutossuunnat osoittavat, että työ paremman työelämän ja
hyvinvoinnin lisäämiseksi on käynyt yhä haastavammaksi. Keskiöön ovat nousseet
psykososiaaliseen työympäristöön liittyvät ongelmat, kuten kiire, työn vaativuus ja työn
epävarmuus. Tämän päivän vaativaa ja kiireistä työelämää leimaa myös se, että työ
seuraa tekijäänsä kotiin. Vaikka työntekijä ei olisikaan fyysisesti työpaikalla, se ei merkit-
se sitä, että hän olisi psykologisesti jättänyt työnsä taakseen. Työtä tehdään yhä enem-
män myös kotona; esimerkiksi 70 % ylemmistä toimihenkilöistä tuo töitä kotiin. Lisäksi
yhä useampi on – ja haluaa olla – tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse työasioissa
vuorokauden ympäri. Raja työn ja kodin välillä on tullutkin häilyvämmäksi. Se näkyy
esimerkiksi siinä, että työasiat koetaan perhe- ja muuta elämää häiritseviksi kohtalaisen
yleisesti suomalaisten työntekijöiden keskuudessa.

Vaikka jatkuvaa käytettävissä oloa ja sitoutumista arvostetaan ja vaaditaankin nykypäi-
vän työntekijältä, voidaan olettaa, että tällaisessa tilanteessa työntekijän hyvinvointi voi
vaarantua, mikäli hän ei kykene palautumaan. Tämä puolestaan voi pitkällä tähtäimellä
johtaa haitallisiin terveysvaikutuksiin. Työstä palautuminen – prosessi, jonka aikana yk-
silön tila palautuu esimerkiksi työpäivän aikana koettua kuormitusta ja stressiä edeltävälle
tasolle – on siis monella tapaa uhattuna nykypäivän työelämässä. Palautuminen on on-
nistunut silloin, kun työntekijän elimistö on stressin aiheuttaman viriämisen jälkeen pa-
lautunut riittävän pitkäksi ajaksi takaisin perustasolle (fysiologinen palautuminen), ja kun
työntekijä itse kokee olevansa jälleen kyvykäs ja valmis jatkamaan työhön liittyvien teh-
tävien parissa (psykologinen palautuminen). Vaikka palautumisen merkitys tunnetaan,
sitä on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin sen vastapuolta – työstressiä ja työssä
kuormittumista.

Esityksessä pohditaan työtä palautumisen näkökulmasta ja paneudutaan kysymykseen,
minkälainen työ ja vapaa-aika edistävät palautumista ja siten työntekijän hyvinvointia.
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuus peruskouluissa
– tuloksia esitutkimuksesta

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä
Stakes/Tampereen alueyksikkö/TedBM-hanke
matti.rimpela@stakes.fi

Tästä esitutkimuksesta ovat vastanneet erikoistutkija Jorma Kuusela (OPH) ja tutkimus-
professori Matti Rimpelä (Stakes). Kyselyn toteutuksesta ovat huolehtineet tutkijat Anne-
Marie Rigoff, Hanna Happonen, Kirsi Wiss ja Vesa Saaristo Stakesin Tampereen
alueyksikössä. Esitutkimus on valmisteltu laajassa asiantuntijayhteistyössä syksystä 2006
alkaen. Keväällä 2007 tehtiin kysely peruskouluilla, joissa oli 7 – 9 -luokkien oppilaita.
Syksyllä 2007 tehdään vastaava kysely alakouluille ja lukioille. Myös ammatillisilta
oppilaitoksilta kerätään vastaava aineisto.

Perusopetuksen tulee muun muassa edistää sivistystä ja yhdenvertaisuutta sekä oppi-
laiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa korostetaan peruskoulujen osuutta lasten ter-
veyden edistämisessä.

Oppilashuollon lainsäädäntöä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä (STM
Selvityksiä 2006/33, http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7862/
index.htx) ehdotti mm. että “oppilashuollon jatkuvan ja järjestelmällisen kehittämistoi-
minnan turvaamiseksi selvitetään mahdollisuus luoda valtakunnallinen tilastointi- ja
seurantajärjestelmä. Kuntien oppilashuoltoon liittyvän arvioinnin tueksi selvitetään mah-
dollisuus pitkällä tähtäimellä luoda valtakunnallisesti yhdenmukaisia mittareita, vertailu-
menetelmiä ja -järjestelmiä.” Työryhmän muistiosta annetuissa lausunnoista pidettiin tätä
ehdotusta tärkeänä.

Opetushallitus ja Stakes kehittävät yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa pe-
ruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Täs-
sä esitutkimuksessa kertyvä tieto tukee peruskoulujen kouluyhteisöjen kehittämistä alussa
mainittujen tavoitteiden suuntaisesti. Esitutkimus aloittaa määräajoin toistuvan oppimis-
ympäristöjen turvallisuus- ja hyvinvointiseurannan. Näin pyritään vähentämään päällek-
käisiä kyselyjä. (ks. tarkemmin http://info.stakes.fi/TedBM/FI/kyselyt/oppimis-yhteisot.htm).
Esitutkimus liittyy myös laajempaan Stakesin Terveyden edistämisen vertaistietohank-
keeseen, jonka tavoitteena on kuvata vertailukelpoisilla tunnusluvuilla kuntien aktiivi-
suutta terveyden edistämisessä (lisätietoja TedBM-hankkeesta: http://info.stakes.fi/
TedBM/FI/).

Esitutkimuksessa perusyksikkönä on koulu tai oppilaitos. Siinä kerätään kouluyksikköjä
kuvaavia tietoja, jotka voidaan yhdistää kunnassa kyseisiä kouluja ja niiden oppilaita
kokonaisuutena kuvaaviksi tunnusluvuiksi. Kysely painottui osallisuuteen, terveystieto-
oppiaineeseen, oppilashuoltoon ja koulukiusaamiseen. Kyselystä on jätetty pois muun
muassa henkilöstön hyvinvointi, ehkäisevä päihdetyö, välitunnit ja koulumatkojen tur-
vallisuus. Esitutkimuksessa saadun aineiston perusteella valmistellaan ensimmäinen
ehdotus niiksi tietosisällöiksi, mittareiksi ja indikaattoreiksi, joiden avulla jatkuvasti seu-
rataan koulujen ja oppilaitosten turvallisuus- ja hyvinvointikehitystä ja erityisesti tervey-
denedistämisaktiivisuutta. Tavoitteena on, että koulutuksen jatkuvaan arviointiin ja
koulutustilastoihin saataisiin myös kouluhyvinvointiin ja terveydenedistämisaktiivisuuteen
keskittyviä osioita (tästä enemmän rinnakkaisohjelmassa 28.8.: b)Terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen kouluyhteisöissä).
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Esitutkimuksen ensimmäinen vaihe on tehty Internet-kyselynä peruskouluille, joissa oli
7.–9.-luokkien oppilaita (N=1016). Näitä kouluja oli yhteensä 1016, joista 153 erityis-
kouluja. Saatekirje ja kopio lomakkeesta lähetettiin postissa rehtoreille. Vastauksia pyy-
dettiin 27.4.2007 mennessä. Toukokuun lopussa lähetettiin kysely uudelleen kouluille,
joiden vastaus puuttui. Vastaamisaikaa jatkettiin 15.6. saakka.

Tulokset ovat aineistosta, josta on poistettu erityiskoulut ja ne yleiskoulut, joissa oli alle
20 oppilasta 7.–9. luokilla. Vastauksia odotettiin näiden rajausten mukaan yhteensä 720
koululta ja saatiin 535 yleiskoulusta, joissa oli vähintään 20 oppilasta 7.–9. luokilla.
Vastausaktiivisuus oli 74 %.  Koulun koon mukaan tarkasteltaessa parhaiten (82 %)
vastasivat suuret koulut, joissa oli ainakin 500 oppilasta.  Keskisuurten koulujen (300-
399 oppilasta) vastausprosentti oli keskimääristä alempi (71 %).

Opetuksen järjestäjän mukaan tarkasteltaessa vastausaktiivisuus osoittautui varsin
vaihtelevaksi.  Noin 73 % opetuksen järjestäjistä lukeutui ryhmään, jossa kaikki asian-
omaiset yleiskoulut vastasivat kyselyyn. Tässä joukossa suurimpia kaupunkeja olivat
mm. Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Raahe, Rauma, Riihimäki, Seinäjoki ja Varkaus. Keski-
määräistä paremmin vastasivat myös Lahden (90 %), Rovaniemen (88 %), Tampereen
(88 %), Joensuun (83 %), Kotkan (83 %), Mikkelin (83 %), Hyvinkään (80 %), Vaasan
(80 %) ja Oulun (77 %) koulut. Suuremmista kaupungeista keskimääräistä vähemmän
vastauksia saatiin mm.  Kuopiosta (67 %), Espoosta (64 %), Helsingistä (44 %) ja Van-
taalta (33 %).  Vajaa viidennes (17 %) opetuksen järjestäjistä jäi ryhmään, jossa ei ollut
yhtään vastausta. Näistä lähes kaikilla oli vain yksi tämän aineiston rajaukset täyttävä
koulu. Neljällä oli kaksi koulua ja yhdellä yksi kolme koulua, jotka eivät vastanneet.

Kyselyn saatteessa pyydettiin valmistelemaan vastaukset koulun johdon ja oppilashuolto-
henkilöstön yhteistyönä. Vastausten mukaan lähes 85 % kouluista on valmistellut vas-
taamista laajassa yhteistyössä ja vain 13 % ilmoitti rehtorin vastanneen yksin tai toimisto-
henkilökunnan avustamana.

Opetuksen järjestäjän mukaan tehty tulostus vastaamisesta ja perustaulukot aineistosta
ovat TedBM-hankkeen kotisivulla: http://info.stakes.fi/TedBM/FI/kyselyt/thearaportti.htm.
Tutkimuksen raportoinnissa ei tulosteta eikä esitetä yksittäisten koulujen vastauksia.
Kouluja pyydettiin lähettämään kopio vastauksestaan opetuksen järjestäjälle. Mikäli rehtori
haluaa myöhemmin toimittaa kopion koulunsa vastauksesta opetuksen järjestäjälle ja
kopio ei ole tallessa, voi hän tilata sen osoitteesta: anne-marie.rigoff@stakes.fi. Kunnil-
le, joista on vastannut vähintään viisi koulua, voidaan tehdä kuntakohtainen perustulostus.

Esitelmässä esitetään valikoima tuloksista. Tarkempi tulostus julkaistaan Opetus-
hallituksen ja Stakesin yhteisraporttina myöhemmin.
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Kouluterveyskyselyn kunta- ja koulukohtaisten tulosten hyödyntäminen
kunnissa – kyselyn tuloksia

Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela
pauliina.luopa@stakes.fi

Kouluterveyskyselyn kunta- ja koulukohtaisten tulosten hyödyntäminen on jäänyt pitkälti
kuntien oman aktiivisuuden varaan. Stakes on pyrkinyt välittämään tietoa erilaisista
hyödyntämistavoista Kouluterveyspäivillä ja Kouluterveyslähettiläiden verkoston avulla.
Paremman kuvan saamiseksi siitä, mitä tuloksille kunnissa tapahtuu, tehtiin toukokuus-
sa 2007 Internet-kysely Kouluterveyskyselyn yhdyshenkilöille Etelä- ja Itä-Suomen sekä
Lapin lääneissä. Kyselyn vastausprosentti jäi 52 %:iin. Suurin osa vastanneista oli
rehtoreita tai sivistystoimenjohtajia.

Enemmistö yhdyshenkilöistä oli tutustunut Kouluterveyskyselyn kuntakohtaisiin
indikaattoreihin SOTKAnet-indikaattoripankissa. Kouluterveyskyselyn Internet-sivuilla
olevista tuloksista yleisimmin oli tutustuttu valtakunnallisiin sekä läänikohtaisiin raportteihin
ja indikaattorikuvioihin. Maksullisista kunta- ja koulukohtaisista tuloksista parhaiten oli
tutustuttu kuntaraporttiin: tulokset tilanneiden kuntien yhdyshenkilöistä 87 % oli tutustu-
nut siihen tarkemmin ja loputkin olivat selailleet sitä.

Yhdyshenkilöt olivat toimittaneet kuntakohtaiset tulokset yleisimmin kouluterveydenhuol-
lon henkilöstölle: 3/4 kuntaraportin sekä 2/3 indikaattorikuviot ja jakaumataulukot. Rehto-
reille, sivistys- tai opetustoimeen ja oppilashuoltoryhmille kuntaraportin oli toimittanut 2/3
yhdyshenkilöistä. Lähes kaikissa kunnissa kyselyyn osallistuneet koulut olivat saaneet
omat tuloksensa. Noin kolmasosassa kunnista kunnan ja koulujen tuloksista tehdyt
yhteenvedot ja koulujen indikaattorikuviot olivat julkisesti nähtävillä.

Kuntakohtaisia tuloksia oli käsitelty yleisimmin kouluterveydenhuollossa ja koulukohtaisia
tuloksia oppilashuoltoryhmissä – puolessa kunnista oli sovittu jatkotoimenpiteistä ja noin
kolmasosassa keskusteltu tuloksista. Noin neljäsosa kunnista oli hyödyntänyt tuloksia
paljon ja lähes puolet jonkin verran lasten ja nuorten palvelujen kehittämisessä. Koulu-
jen sisäiset työryhmät olivat yleisimmin vastuussa tulosten hyödyntämisestä kunnassa.

Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta kunnissa käynnistyneinä toimenpiteinä mainittiin
yleisimmin eri teemojen esiin nostaminen ja niitä koskevan valistuksen lisääminen. Kou-
luissa oli myös tehty omia lisäselvityksiä tai kohdistettu konkreettisia toimenpiteitä esim.
välipalakäytäntöihin, kouluviihtyvyyteen, koulukiusaamiseen, päihteiden käyttöön, liikun-
taan ja koulun fyysisiin työoloihin liittyen. Myös kouluterveydenhuollon tai oppilashuollon
käytäntöjen tarkistaminen oli yleistä. Tuloksia oli käytetty monessa kunnassa myös eri-
laisten strategioiden, ohjelmien, suunnitelmien ja arviointien laatimisessa.

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat levinneet kunnissa kohtuullisen hyvin erityisesti koulu-
terveydenhuoltoon, rehtoreille, sivistys- tai opetustoimeen ja oppilashuoltoryhmille. Tu-
losten pohjalta oli kohdistettu toimenpiteitä niin koulun toimintatapoihin kuin koulu-
terveydenhuollon ja oppilashuollon käytäntöihinkin. Tehostamisen varaa hyödyntämi-
sessä on erityisesti kouluyhteisön ulkopuolella, esimerkiksi liikuntatoimessa, mutta myös
kouluyhteisössä sitä voidaan vahvistaa. Vuodenvaihteessa on valmistumassa Koulu-
terveyskyselystä toimintaan -kehittämishankkeessa kehitetyt toimintamallit, joiden avul-
la tuloksia voidaan systemaattisesti hyödyntää nuorten ja koko kouluyhteisön hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä.

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

16

tiistai,  rinnakkaisohjelma A

Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen

Lerssi Leena, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
leena.lerssi@kajak.fi
Tiina Tervaskanto-Mäentausta, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
tiina.tervaskanto-maentausta@oamk.fi
Ritva Väistö, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
ritva.vaisto@pkamk.fi

Kouluterveyskyselyn avulla saadaan vuosittain tietoa oppilaiden elinoloihin, koulutyö-
hön, terveyteen ja terveystottumuksiin liittyvistä asioista. Kouluterveyskyselyn tulosten
hyödyntäminen on ollut satunnaista ja epäyhtenäistä.

Stakes perusti vuoden 2003 lopussa Kouluterveyslähettiläsverkoston, jonka tarkoituk-
sena on edistää Kouluterveyskyselystä saatujen tulosten käyttöä paikallisesti. Koulu-
terveyslähettiläät tarjoavat Kouluterveyskyselyn pohjalta räätälöityä koulutusta sekä kon-
sultointi- ja kehittämispalveluja kunnille, kouluille ja muille yhteisöille.

Kouluterveyskyselystä toimintaan -hanke 2005–2007

Pohjois-Karjalan, Kajaanin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulujen yhteistyöhankkeessa
on tavoitteena auttaa kouluyhteisöjä paikallistasolla hyödyntämään Kouluterveyskyselyn
tuloksia terveyttä edistävän opetussuunnitelmatyön ja kouluyhteisöjen terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämiseen. Toisena päätavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen
opetussuunnitelmia ja yhteistyötä kouluyhteisöjen kanssa kouluikäisten lasten ja nuor-
ten terveyden edistämiseksi.

Pilottiprojektissa kokeillaan ja kehitetään yhdessä koulujen kanssa toimintamalleja ja
menetelmiä, joita voidaan hyödyntää laajemmin koulujen ja koululaisten terveyden edis-
tämisessä.  Hankkeen tuotoksena syntyy kouluyhteisöjen tavoitteelliseen ja suunnitel-
malliseen terveyden edistämiseen toimintamalli, jonka pohjana on tutkittu tieto koulu-
laisten terveydestä

Kouluterveyskyselystä toimintaan -hanke on toteutunut kullakin paikkakunnalla yksilölli-
sesti. Hankkeen vastuuhenkilönä toimiva kouluterveyslähettiläs toimii kokeilussa mukana
olevilla peruskouluilla prosessin asiantuntijana ja ohjaajana. Varsinaiset toimijat ovat koulu-
yhteisön jäseniä. Hankkeessa korostuvat ennaltaehkäisevä työote ja verkostoituminen.
Toiminta etenee lähtötilanteen selvittämisestä (mitä tehty aikaisemmin, Kouluterveys-
tutkimuksen tulokset tai muut selvitykset) tavoitteiden asettamisen ja toimintasuunnitelman
tekemisen kautta varsinaiseen toimintaan kouluyhteisön terveyden edistämiseksi.

Toiminta voidaan myös jakaa eri tasoilla tapahtuvaksi toiminnaksi:

Kunnan kaikkien hallintokuntien sitoutuminen Kouluterveyskyselyn hyödyntämiseen ja
kouluyhteisön terveyttä tukevaan toimintaan (Oulun malli)

Sivistystoimialan sitoutuminen Kouluterveyskyselyn hyödyntämiseen ja oppilaiden osal-
lisuuden tukemiseen osana kouluyhteisön terveyttä tukevaa toimintaa (Kajaanin malli)

Kouluyhteisöjen sitoutuminen Kouluterveyskyselyn hyödyntämiseen erillisten teemojen
osalta kouluyhteisön terveyden tukemisessa (Pohjois-Karjalan malli).
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Oulun malli

 

Luokka a 
Ehdotus 
Toiminta 
Arviointi 

Luokka b 
Ehdotus 
Toiminta  
Arviointi 

Luokka c 
Ehdotus  
Toiminta 
Arviointi 

Oppilaskunta 
 Arvioi, valitsee, esittää 

Oppilashuoltoryhmä 
Arvioi, valitsee, etsii 
yhteistyötahot, tukee 
toimintaa 

Yhteistyö 
Koulun sisällä 

Rehtori  
päättää 

Ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit 

Paikallisen sivistystoimen tulos- ja tavoitesuunnitelman osana  
kouluyhteisön terveyden edistäminen ja osallisuus 

Kouluterveyskyselyn 
tulokset, muut 
kartoitukset 

tiistai, rinnakkaisohjelma A

Kajaanin malli

Kajaanista valittiin ensimmäisessä vaiheessa yksi koulu, jossa käynnistettiin hankkeen
tavoitteiden mukainen toiminta vuosina 2005–2006. Kokemusten perusteella toimintaa
kehitettiin yhteistyössä perusopetuksen ja nuorisotoimen kanssa. Muodostettiin toimin-
tamalli, jonka lähtökohtana oli paikalliseen perusopetuksen talous- ja tulostavoitteeseen
kirjattu Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen ja oppilaiden osallisuus koulu-
yhteisön terveyden edistämiseen. Näin toiminta eteni vaiheittain laajeten koko kunnan
alueen yläkouluihin.

Kajaanin toimintamalli kouluyhteisön terveyttä edistävästä ja osallisuutta
tukevasta toiminnasta lukuvuonna 2006–2007.

Oulussa on kehitystyötä tehty sekä yhteistyökoulujen että koko kaupungin tasolla eri
hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Koulutasolla kehittämistyön lähtökohtana on ollut
kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset sekä sitä täydentävät kartoitukset koulu-
yhteisön hyvinvoinnista että oppilaiden terveyskäyttäytymisestä. Kouluterveyskyselyn
tuloksia tarkasteltiin kouluterveyslähettilään kanssa yhdessä vanhempien, opettajien ja
oppilaiden kanssa. Ammattikorkeakoulun eri sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä koulun ja alueellisten kumppanien
kanssa (esim. nuorisotoimi, seurakunta, Terveys ry, MLL) kanssa erilaisia teema-
tapahtumia. Teemat valittiin yhdessä kouluyhteisön kanssa. Teemoja olivat mm. terveel-
lisen elämän perusasiat: ravitsemus, liikunta ja lepo, tupakointia ja päihteet sekä ihmis-
suhteet. Teematapahtumien menetelmät olivat innostavia ja aktivoivia.

Koko kaupungin tasolla käynnistyi kouluterveyslähettilään aloitteesta eri hallintokuntien
kanssa esimiestasolla keskustelu oululaisten nuorten terveydestä ja terveyshuolista.
Perustettiin moniammatillinen työryhmä, joka suunnitteli Terve, tulevaisuus –toiminta-
mallin. Malli liittyy kaupungin strategiaan 2015 ja sen on vahvistanut kaupunginvaltuusto
(www.ouka.fi/pdf/terve_tulevaisuus.pdf). Mallin tarkoituksena on kannustaa kaikkia koulu-
yhteisöjä mukaan nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kouluja kannustetaan
yhteistyötä esim. hyviä käytäntöjä vaihtamalla. Kaupungin suuralueiden yhteistyöryhmät
ovat sitoutuneet mallin jalkauttamiseen.
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Toimintaa kokeiltiin lukuvuoden 2006–2007 aikana neljässä peruskoulussa. Toimijoina
olivat 7.-luokkalaiset oppilaat luokanvalvojiensa ja terveystiedon opettajiensa johdolla.
Oppilaat vastasivat Koulun Hyvinvointiprofiiliin ja tarkastelivat opettajansa johdolla näitä
tuloksia. Lisäksi oppilaat tutustuivat Kouluterveyskyselyn tuloksiin oman koulunsa osal-
ta ja tekivät luokkana ehdotuksensa kouluyhteisön terveyden edistämiseksi. Luottamus-
oppilaat kultakin luokalta esittelivät ehdotuksena oppilaskunnan hallitukselle, joka mietti
ehdotusten hyvä ja kehitettäviä puolia kaikkien oppilaiden näkökulmasta. Perusteltuaan
näkemyksensä oppilaskunnan hallitus vei ehdotuksen oppilashuoltoryhmän käsiteltä-
väksi. Oppilashuoltoryhmä pohti ehdotuksia koko kouluyhteisön kannalta ja antoi luokalle
palautteen ja ohjeet ehdotusten jatkotyöstämiseksi. Kevään 2007 aikana toimintaa arvi-
oitiin ja arviointia jatketaan syksyn 2007 aikana.

Pohjois-Karjalan malli

Pohjois-Karjalassa mukana hankkeessa on ollut Rääkkylän ja Uimaharjun yläkoulut.
Molemmissa kouluissa on järjestetty hankkeen aikana erilaisia lasten ja nuorten terveyt-
tä ja hyvinvointia tukevia teemapäiviä. Teemapäivien toteuttajina ovat toimineet ammatti-
korkeakoulun opiskelijat. Teema-alueet on valittu Kouluterveyskyselyn tulosten ja mui-
den selvitysten perusteella yhteisesti sopien koulun toimijoiden ja hankkeen kanssa.
Teemapäivien aiheet ovat liittyneet liikuntaan, ravitsemukseen, seksuaaliterveyteen ja
mielenterveyteen.

Hankkeen aikana on järjestetty useita vanhempainiltoja, tuotettu lehtiartikkeleita ja
tiedotettu päättäjiä lasten ja nuorten asioista. Hankkeesta ovat hyötyneet koululaiset ja
heidän vanhempansa, opettajat ja päättäjät ja lukuisat ammattikorkeakoulun opiskelijat,
joille teemapäivien toteutus ja opinnäytetöiden tekeminen on mahdollistanut perusteel-
lisen paneutumisen terveyden edistämiseen käytännön toteuttamiseen. Tätä kokemus-
ta he voivat syventää aikanaan omassa työssään.

Eri alueiden tuloksista ja malleista raportoidaan vuoden 2007 lopussa valmistuvassa
hankkeen loppuraportissa.

tiistai,  rinnakkaisohjelma A
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Terveydenedistämisaktiivisuus peruskoulussa - kehitystyön taustaa

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä
Stakes, Tampere, TedBM- hanke

    matti.rimpela@stakes.fi

Perusopetuslain mukaan koulutustavoitteiden ohella opetuksen tulee myös edistää oppi-
laiden tervettä kasvua ja kehitystä. Painoalueina ovat olleet koulujen toimintakulttuuri, oppi-
misympäristöjen turvallisuus, oppilashuolto1 ja uusimpana terveystiedon oppiaine2. Kan-
sallisissa terveyspolitiikkaohjelmissa (esim. Terveys 2015 -kansanterveysohjelma3) ja Tervey-
den Edistämisen Laatusuosituksessa pidetään tärkeänä kouluhyvinvoinnin edistämistä.
Kouluyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei toistaiseksi näy koulutus-
tilastoissa4. Niissä kuvataan oppilaita ja oppilaitoksia koulutuksen näkökulmasta. Esi-
merkiksi poissaoloista ei ole käytettävissä vertailukelpoista tietoa, vaikka perusopetus-
laissa on selkeä velvoite poissaolojen seurannasta.
Kouluyhteisöjen hyvinvointia on tutkittu useimmiten oppilaiden näkökulmasta. Oppilas-
kyselyt ovat tärkeitä, mutta niissä saadaan tietoa kouluhyvinvoinnista vain yhdestä nä-
kökulmasta. Tarvitaan erikseen myös koko kouluyhteisöä kuvaavaa tietoa.
Oppilaskyselyjen lisäksi viime vuosina on tehty joitakin erillisiä kyselyjä5, jotka on osoi-
tettu rehtoreille ja joissa on koko koulun näkökulmasta selvitetty mm. turvallisuutta, jär-
jestyksen- ja kurinpitoa ja oppilashuoltoa. Erillisten kyselyjen menetelmäerojen vuoksi ei
ole juurikaan mahdollista verrata kouluja toisiinsa tai seurata muutoksia vuodesta toi-
seen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on vaikea tehdä vertailukelpoisesti näky-
väksi, jos yhteisesti hyväksytyt määrittelyt puuttuvat.
Vertailukelpoisen koulu- ja kuntatasoisen hyvinvointitiedon suunnitelmallisempi kerää-
minen on tullut ajankohtaiseksi monestakin syystä:

1. Opetusministeriön johdolla toteutetaan valtakunnallista kouluhyvinvointi-
ohjelmaa6.

2. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä opetusministeriön kanssa aset-
tama työryhmä on esittänyt oppilashuollon tilastoinnin kehittämistä7.

3. Sisäministeriön johdolla tehtävissä peruspalvelujen arvioinneissa tarvitaan
koulu- ja oppilaitostasoista tietoa myös hyvinvoinnin näkökulmasta8.

4. Valtiontalouden tarkastusvirasto9 ja apulaisoikeuskansleri ovat kiinnittäneet
huomiota kouluterveydenhuollon puutteisiin10. Kansanterveyslaissa on uu-
distettu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevat säännökset. Sosiaali-
ja terveysministeriössä valmistellaan tarkentavien säännösten lisäämistä
kansanterveysasetukseen.

5. Lastensuojelulain uudistuksen yhteydessä on selvennetty säännöksiä kou-
lupsykologi- ja koulukuraattoripalvelujen järjestämisestä.

6. Terveystiedon oppiaineessa sovelletaan ensimmäisen kerran opetussuun-
nitelman valtakunnallisissa perusteissa.

Kansallisten tarpeiden rinnalla vertailukelpoisen tiedon saaminen kouluhyvinvoinnista
on tärkeää myös opetuksen järjestäjille sekä koulujen ja oppilaitosten johdolle. Vertailu-
kelpoisen tiedon avulla saadaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehty työ
näkyväksi. Samalla voidaan tunnistaa paremmin ne haasteet, joihin kunnan opetustoi-
men ja yksittäisten koulujen johtamisessa olisi syytä keskittyä. Näin mahdollistuu voima-
varojen ja toiminnan sovittaminen kunkin peruskoulun erityisoloihin ja tuen tarpeeseen.
Kun vertailukelpoista tietoa saadaan hyvinvointitilanteesta, työoloista, toiminnasta ja
yhteisistä käytännöistä sekä henkilöstöstä ja muista voimavaroista, vähitellen tulee mah-
dollisuudeksi myös vaikuttavuuden arviointi kunta- ja koulutasolla. Samalla voidaan sekä
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sisäinen että ulkoinen arviointi nykyistä luotettavammin laajentaa kattamaan myös kou-
lutuksen tehtävää lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukemisessa.
Näistä lähtökohdista käynnistettiin syksyllä Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä
oppimisympäristöjen terveyden ja hyvinvoinnin seurannan kehittäminen. Varsin pian to-
dettiin, että toistaiseksi ainoa mahdollisuus saada toimipaikkatasolla käyttökelpoista tie-
toa, on osoittaa kysely koulujen ja oppilaitosten johdolle. Tavoitteeksi asetettiin suunni-
telmallinen ja määräajoin toistuva kysely, jolla kerätään valtakunnallisesti vertailukel-
poista tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä peruskouluissa ja joka tekisi tar-
peettomaksi mahdollisimman suuren osan yksittäisistä kyselyistä. Tavoitteena on laa-
jentaa kyselyä myös muihin kouluihin ja oppilaitoksiin. Vähitellen kasvava osa näin kerty-
vistä tunnuslukutiedoista siirtyisi vuosittaiseen tilastotuotantoon. Tietojen keräämistä ja
tulostamista pyritään kehittämään niin, että ne samanaikaisesti sekä tukevat mahdolli-
simman hyvin peruskouluja ja kuntia että myös tuottavat oppilashuollon seurannassa
sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta ja peruspalvelujen arvioinnissa sisäministe-
riön näkökulmasta tarpeellista tietoa.
Ensimmäisenä vaiheena toteutetaan keväällä 2007 esitutkimus niille peruskouluille, joissa
on 7.–9. luokka-asteiden oppilaita. Kyselyn kokemusten ja tulosten perusteella harki-
taan vastaavan kyselyn tekemistä myös muille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille
kouluille.11 Esitutkimuksen tavoitteena on tehdä perusopetuksessa toteutuva toiminta
oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi näkyväksi, määritellä tämän toimin-
nan kuvaamisessa tarvittavia tunnuslukuja sekä kehittää niiden keräämistä. Kyseessä
on siis metodinen kehittämistutkimus, joka kuitenkin samalla tuottaa aineistoja
oppimisympäristöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkimiseksi ja myös ensim-
mäiset tunnusluvut. Vuoden 2007 lopussa päättyvä esitutkimus toteutetaan Stakesin
Tampereen alueyksikössä osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa TedBM -
hanketta.12

Vertailukelpoinen tieto
Tämän esitutkimuksen yksiköinä ovat peruskoulut hallinnollisina kokonaisuuksina. Kehittä-
mistyön ydinkysymys voidaan tiivistää seuraavasti: Mikä on se pienin mahdollinen tieto-
määrä (tunnuslukujen joukko), jolla voidaan kuvata riittävän luotettavasti ja kattavasti ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskoulussa niin, että keskinäinen vertailukehittäminen
ja laajempi (myös kansallinen) vertailuanalyysi mahdollistuvat. Tiedon ja tunnuslukujen
vertailukelpoisuus sekä peruskoulujen kesken että vuodesta toiseen yksittäisessä perus-
koulussa on välttämätön ehto kehittämistyön onnistumiselle. Vertailukelpoista tietoa saa-
daan parhaiten niistä ilmiöistä ja toiminnoista, joiden sisällöt ovat yhteisesti määritetty ja
joissa toteutetaan yhteisesti sovittuja hyviä käytäntöjä.
Tunnuslukujen tulee olla tosiasialuonteisia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tieto ja
vastaus ovat samoja riippumatta siitä, kuka sen kyseisestä peruskoulussa kirjaa. Tun-
nusluvut ovat käytännössä useimmiten lukumäärätietoa (esim. kiusaamistapauksia/100
oppilasta; poissaoloprosentti; euroja/oppilas; oppilaita/henkilötyövuosi, oppilashuolto-
ryhmien kokoustiheys) tai luokiteltua tietoa, jossa sisältö on määritelty (esim. oppilas-
huoltoryhmien työpanoksen jakautuminen) tai ei/kyllä -vastauksia.
Toinen välttämätön onnistumisen ehto on tiedon määrittely ja sen keräämisen järjestä-
minen ja raportointi niin, että ne tukevat perusopetuksen johtamista ja kehittämistä yksit-
täisissä peruskouluissa ja kunnissa. Viime kädessä tavoitteena on oppimisympäristöjen
hyvinvointityön tekeminen näkyväksi ja perustaminen yhä enemmän kunkin yksikön
toimintaympäristöstä johdettuun tarveanalyysiin.
Tunnusluvut tulevat sitä hyödyllisemmiksi mitä useammilta vuosilta tietoa on käytettävis-
sä. Kun yhteiset hyvät käytännöt eivät vielä ole vakiintuneet, kysyttyä tietoa ei ehkä ole
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saatavissa. Vaikka tämä tiedetäänkin, on silti perusteltua kysyä myös keskeisiä teemo-
ja. Vuosien kuluessa yhä useammat kunnat ja niiden peruskoulut omaksuvat yhteiset
käytännöt tietojen keräämisessä ja tallentamisessa ja alkavat myös hyödyntää niitä
omassa johtamisessaan. Näin tietojärjestelmä vähitellen täydentyy. Erityisesti on huo-
mattava, että tiedon puuttuessa tulisi siitä selkeästi ilmoittaa.
Kansallisesti kattavan ja vertailukelpoisen tiedon kerääminen tulee mahdolliseksi, kun
edellä mainitut ehdot täyttyvät. Vaikka hyödyntämisen painopiste on peruskouluissa ja
kunnissa, kehittämistyö ja tietojen kerääminen on järkevää toteuttaa koko maan kattavana
yhteishankkeena.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toimintana
Tämän esitutkimuksen kohteena on peruskouluissa toteutuva terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen nimenomaan toimintana. Teoreettisena lähtökohtana on kansainvälisessä
kirjallisuudessa kehittymässä oleva tulkinta “terveydenedistämisaktiivisuudesta” (=health-
promotion capacity building). Olennaista on painopisteen siirtyminen terveydentilan ja
hyvinvoinnin kuvaamisesta sekä tietoisiin toimiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisek-
si (esim. terveystiedon oppiaine ja oppilashuoltotoiminnat että muihin merkittävästi kehi-
tykseen vaikuttaviin tekijöihin (esimerkiksi koulun työolot).  Samalla korostetaan toimin-
nan tarvelähtöisyyttä, yhteisiä hyviä käytäntöjä, pysyvyyttä ja johtamista.
Terveyden edistämisen vertaistietohankkeessa (TedBM-hanke) terveydenedistämisak-
tiivisuuden kuvaaminen on jaettu kuuteen näkökulmaan, joita seuraavassa alustavasti
sovelletaan kouluyhteisöön:

1. Sitoutuminen vastuuväestöjen (peruskoulujen henkilöstö, oppilaat ja heidän per-
heensä) terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja niiden väestöryhmittäisten ero-
jen poistamiseen. Perusopetuksessa sitoutumisaste voidaan todentaa kunnan
toiminta- ja taloussuunnittelun asiakirjoista ja erityisesti opetuksen järjestäjän ja
koulujen opetussuunnitelmista ja muista toimintaohjelmista (esim. oppilashuollon/
kouluterveydenhuollon suunnitelma, joka on hyväksytty lautakunnissa).

2. Vastuuväestöjen terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja tuen tarpeen arviointi koko
kouluyksikön tasolla.

3. Koko kouluyksikön tasoiseen tarveanalyysiin perustuva toimintarakenne, voima-
varat ja osaaminen.

4. Kouluyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteiset hyvät käytännöt ja
ohjelmat.

5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintojen  pysyvyys.
6. Johtaminen ja sen tukirakenteet (esimerkiksi hyvien käytäntöjen toteutumisen seu-

ranta; toimintojen keskeisten tapausten tilastointi) sekä ongelmanratkaisukyky
yhteisötasolla.

Keskeiset teema-alueet
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskoulussa on laaja kokonaisuus, jota ei sel-
laisenaan voi tehdä näkyväksi eikä mitattavaksi tunnusluvuilla. Vertailutiedon keräämises-
sä tämä laaja kokonaisuus on ensin jaettava osiin. Teemat tulisi määritellä siten, että ne
ovat riittävän tuttuja siellä missä tietoa kerätään ja samalla myös kohtuullisesti kattavat
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuden. Esitutkimuksessa teemoittelu
perustuu koulutuksen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon laeissa sekä valtakunnallisis-
sa ohjelmissa ja suosituksissa vakiintuneeseen toiminnan ryhmittelyyn.
Usean hallinnonalan yhteistyössä ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä niitä toimintoja,
jotka kuuluvat peruskoulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kun eri laeissa,
ohjelmissa ja suosituksissa kuvattujen toimintojen tavoitteena on kouluyhteisön hyvin-
voinnin vahvistaminen ja sitä kautta oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
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tulkitaan kyseiset toiminnat tässä esitutkimuksessa peruskoulussa toteutuvaksi tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Näin siitäkin huolimatta, että toimijoiden työnantajina
on opetustoimen ohella myös muita hallintokuntia ja yksiköitä.
Koulutuksen näkökulmasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkeimmät teemat on
kuvattu opetussuunnitelman perusteissa ja opetusministeriön kouluhyvinvointiohjelmassa.
Terveystiedon oppiaine liittyy keskeisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, samoin
kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollon ydinteemat kuvataan seuraavasti

Oppilashuollon tavoitteita ja keskeisiä periaatteita ovat:
1. toiminta kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi;
2. oppilaan yksilöllinen oppilashuollollinen tuki ja ohjaus;
3. yhteistyö opetussuunnitelmien/henkilökohtaisen opetuksen järjestämisessä;
4. oppilashuollollinen tuki vaikeuksissa ja kurinpitotilanteissa;
5. koulumatkakuljetusten turvallisuus;
6. kouluruokailu; sekä
7. ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäiseminen ja hoito:

- poissaolojen seuranta,
- kiusaaminen, väkivalta ja häirintä,
- mielenterveyskysymykset,
- tupakointi ja päihteiden käyttö,
- tapaturmat ja onnettomuudet. (Perusopetuksen opetus

suunnitelman perusteet, s. 23.)

Opetusministeriön kouluhyvinvointiohjelman painopistealueina ovat ongelmien ehkäisemi-
nen ja varhainen puuttuminen (vertaissovittelu, LukiMat), koulukiusaamisen vähentämi-
nen (KiVa), koulupudokkuuden ehkäisy (JOPO); oppilashuollon kehittäminen; sekä op-
pilaiden osallisuuden lisääminen; koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentami-
nen. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:27)
Kansanterveyslaissa säädetään kuntien velvollisuudesta järjestää koulu- ja opiskelija-
terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat julkaisseet vuon-
na 2004 Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen. Uuden lastensuojelulain mukaan kun-
nan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan esi-
ja perusopetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehi-
tykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.
Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.

Esitutkimuksen tavoitteista
Pidemmän ajan tavoitteena on yhdistää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökul-
masta kuntien tietotarpeet valtakunnallisiin seuranta- ja arviointitarpeisiin. Joidenkin vuosi-
en kuluttua voisi kaikissa kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa kertyä tietoa yhteisesti
sovituilla menettelyillä tietystä tunnuslukujen ytimestä. Kunnissa nämä tiedot kertyisivät
vuosittain opetuksen järjestäjille, jotka toimittaisivat ne edelleen valtakunnalliseen tilas-
toon. Yhtenä tuloksena voisi olla koko maan tasolla nykyisiä koulutustilastoja täydentävä
Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyössä tuotettu erillisjulkaisu “Opiskeluhuollon tunnus-
luvut” (vrt. Koulutuksen määrälliset indikaattorit), jossa kuvattaisiin koulujen ja oppilaitos-
ten kehitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tätä päämäärää voi-
daan havainnollistaa seuraavasti

• Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä kehitetään määräajoin toistuva
koulu- ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointikysely, joka osoitetaan koulujen/
oppilaitosten rehtoreille ja/tai koulutuksen järjestäjille.
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• Määräajoin toistuvat yhteiset kyselyt tuottavat hyvinvoinnin edistämisen
näkökulmasta koulu-, oppilaitos- ja kuntakohtaista ja mahdollisimman
vertailukelpoista tietoa:
- koulutuksen sisäistä (vertailukehittämistä) ja ulkoista arviointia (vertailu-
  analyysia),
- peruspalvelujen arviointia ja
- terveydenedistämisaktiivisuuden vertailutietojärjestelmää varten.

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kouluissa ja oppilaitoksissa
kuvaavien vertailukelpoisten tietojen keräämisen ja tulostuksen valtakun-
nallisen kehittämistyönkustannukset pyritään kattamaan opetusministeriön
ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen yhteistyönä.

Toistaiseksi pidemmän aikavälin kehittämistyöstä ei ole vielä päätöksiä. Ne tulevat ajan-
kohtaisiksi vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelmien ja yksikkökohtaisten tulos-
sopimusten valmistelussa, joissa myös ratkaistaan miten ja missä laajuudessa tässä
suunnitelmassa hahmoteltu tutkimus- ja kehittämistyö jatkuu.
Tämän esitutkimuksen tavoitteet rajoittuvat vuoden 2007 toimintaan. Vuoden 2007 ai-
kana toteutuvan esitutkimuksen tavoitteena on

1. alustavasti kuvata terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisimmät teema-
alueet peruskoulussa,

2. hahmotella näiden teema-alueiden keskeisten toimintojen kuvaamisen tunnus-
lukuja ja määritellä niiden mittaamiseksi tarvittavia kysymyksiä;

3. testata näitä kysymyksiä, tiedonkeruuta ja tunnuslukuja peruskouluille tehtäväs-
sä esitutkimuksessa;

4. peruskoulukyselyn tuottamien tulosten ja kokemusten perusteella valmistella
vertaistiedon keräämistä lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista;

5. valmistella vuoden 2007 loppuun mennessä alustava esitys tunnusluvuiksi,
sekä

6. valmistella suunnitelma vertaistietojärjestelmän kehitystyön jatkamiseksi
vuosina 2008–2009 opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön
yhteistyönä.

Kyselyn rakenne ja rajaaminen: Kaikkien edellä kuvattujen näkökulmien samanaikainen
huomioonottaminen esitutkimuksessa olisi laajentanut sitä kohtuuttomasti. Siksi esitut-
kimus rajataan seuraaviin teemoihin

1. Perustietoa koulusta: Koulun yhteystiedot, keskeiset ominaisuudet, joita ei ole
saatavissa Tilastokeskuksen koulutustilastosta.

2. Toimintakulttuuri: Muutamalla kysymyksellä pyritään selvittämään koulun yleistä
toimintakulttuuria.

3. Osallisuus: Yhdistetään kodin ja koulun yhteistyö ja oppilaiden osallisuus
samaan kokonaisuuteen.13

4. Terveystieto: Kerätään valtakunnallisessa aineistossa väliaikatietoa terveys-
tiedon oppiaineen kehityksestä.

5. Oppilashuolto: Sisältää ne ulottuvuudet, jotka perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan kuuluvat opetussuunnitelman mukaiseen
oppilashuoltoon ja jotka tässä vaiheessa ovat erityisen ajankohtaisia:
- oppilashuoltoryhmä;
- poissaolot;
- kouluruokailu;
- kiusaaminen väkivalta ja häirintä; sekä
- kurinpito.
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6. Tapaturmat ja onnettomuudet .14

7. Oppilashuoltopalvelut: Lastensuojelulain ja kansanterveyslain tarkoittamat
toiminnat. Tässä vaiheessa on erityisesti valmisteltu kysymyksiä, jotka mittaa-
vat toiminnan suuntautumista, henkilöstöä ja kouluterveydenhuoltoa

8. Työolot: Koulun työolotarkastukset ja koulutyötä vaikeuttavat työolojen ongelmat.
Teemojen painotukseen esitutkimuksen ovat vaikuttaneet ajankohtaiset tietotarpeet. Ope-
tusministeriön kouluhyvinvointiohjelmassa on tärkeätä saada tietoa kodin ja koulun yh-
teistyöstä ja osallisuudesta sekä koulukiusaamisen ehkäisemisestä ja kiusaamistapauksiin
puuttumisesta. Terveystiedon oppiaineen käynnistymisestä tarvitaan väliaikatietoa.
Valtiontarkastusviraston tarkastuskertomuksessa ja apulaisoikeuskanslerin kannanotossa
on kiinnitetty huomiota kouluterveydenhuollon puutteisiin ja suuriin eroihin kuntien välil-
lä. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan kansanterveysasetukseen velvoittavia
säännöksiä kouluterveydenhuollon sisällöstä ja laajuudesta. Ennen asetuksen voimaan-
tuloa on ajankohtaista selvittää kouluterveydenhuollon ja laajemmin oppilashuolto-
palvelujen voimavarat ja myös toiminnan keskeistä sisältöä.
Näiden erityistietotarpeiden vuoksi esitutkimuksessa painottuvat seuraavat alueet enem-
män kuin hankkeen ydintehtävänä olevien vertailutiedon kerääminen olisi edellyttänyt:

- Kodin ja koulun yhteistyö ja osallisuus
- Terveystiedon oppiaine
- Koulukiusaamisen vähentäminen
- Oppilashuollon nykytila

Toisaalta kyselystä jouduttiin jättämään pois tärkeitä osa-alueita kuten kouluhenkilöstön
hyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen, tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisy, liikunnan
edistäminen, välitunnit ja koulumatkojen turvallisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sen laaja kokonaisuus vaatii useamman vuoden kehitystyön ennen kuin se on tasapainoi-
sesti teemoiteltu ja tiivistetty keskeisiksi tunnusluvuiksi. Kun tässä esitutkimuksessa mu-
kana olevilla alueilla päästään menetelmäkehityksessä eteenpäin, seuraavissa vaiheissa
– jos tutkimus- ja kehitystyötä jatketaan – voidaan ottaa muita teemoja kehityshaasteiksi.

tiistai,  rinnakkaisohjelma B
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Kouluterveydenhuollon henkilöstövoimavaroja koulutasolla kuvaavat
indikaattorit

Tutkimussihteeri Kirsi Wiss (1), professori Arja Rimpelä (2),
tutkija Anne-Marie Rigoff (1), tutkija Vesa Saaristo (1),
tutkimusprofessori Matti Rimpelä (1)
1= Stakes/TedBM-hanke, Tampere
2= Tampereen yliopiston terveystieteen laitos
matti.rimpela@stakes.fi
kirsi.wiss@stakes.fi, anne-marie.rigoff@stakes.fi, vesa.saaristo@stakes.fi
arja.rimpela@uta.fi

Vuosina 1972–2004 kouluterveydenhuollon henkilöstövoimavaroista annettiin useita
kansallisia ohjeita ja suosituksia. Näissä suosituksissa on käytetty terveyskeskustason
indikaattoreina oppilasmäärää kokoaikaista terveydenhoitajaa ja lääkäriä kohden. Kes-
kimääräisten suositusten ohella on painotettu tarveharkintaa voimavarojen mitoituksessa.
Nämä indikaattorit eivät kuitenkaan sovellu koulutasolle eivätkä varsinkaan koulujen
väliseen vertailuun. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja testata koulutason
indikaattoreita kouluterveydenhuollon henkilöstövoimavaroille.

Perusopetuksen määrää mitataan vuosiviikkotunteina. Tässä tutkimuksessa sovelletaan
samaa periaatetta kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin työaikaan: tuntia viikossa/100
oppilasta. Aineisto on koottu huhti–kesäkuussa 2007 valtakunnallisena kyselytutkimuk-
sena peruskouluille, joissa oli vuosiluokkien 7–9 oppilaita (N=1016). Tässä tulostuksessa
käytetään yli 20 oppilaan yleiskoulujen aineistoa (N=535).

Yli 20 oppilaan yleiskouluista 14 % ei ilmoittanut vuosiviikkotunteja terveydenhoitajalle
eikä 36 % lääkärille. Vuosiviikkotunteja/100 oppilasta -indikaattorin mediaani oli 6,3 ter-
veydenhoitajalle (50 % kouluista oli välillä 4,9–8,4) ja 0,5 lääkärille (0,2–0,9).

Terveyskeskustason suositukset vastaavat 6,0 vuosiviikkotuntia 100 oppilasta kohden
terveydenhoitajalle ja 1,7 lääkärille. Noin 55 % tämän aineiston kouluista täytti tervey-
denhoitajasuosituksen, mutta vain 7 % lääkärisuosituksen. Koulujen välillä on suuria
eroja jopa terveyskeskusten sisällä.

Vuosiviikkotunnit/100 oppilasta antaa mahdollisuuden tarkastella vertailukelpoisesti koulu-
terveydenhuollon ja laajemminkin opiskeluhuollon henkilöstövoimavarojen mitoitusta
kouluissa ja oppilaitoksissa. Mitoituksen tulisi perustua jokaisessa koulussa ja oppi-
laitoksessa erikseen selvitettyyn tarpeeseen, johon vaikuttavat mm. oppilaiden perhe-
tausta sekä erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden ja maahanmuuttajaoppilaiden osuus.
Suunnitellun mitoituksen toteutumista ja riittävyyttä tulisi myös jatkuvasti seurata.
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Koulun henkilökunta kiusaamisen ja häirinnän kohteena

Tutkija Teemu Kauppi
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos
teemu.kauppi@jyu.fi
Puh. 050-5211448

Tutkimuksien mukaan koulun henkilökuntaan, erityisesti opettajiin, saattaa kohdistua
henkistä väkivaltaa neljältä taholta; oppilaiden, työtovereiden, esimiesten ja oppilaiden
vanhempien taholta. Koulun henkilökuntaan kohdistuvaa kiusaamista ja häirintää kar-
toittavat tutkimukset usein keskittyvät oppilaiden opettajaan kohdistamaan kiusaami-
seen ja häirintään. Oppilaat näyttäytyvätkin muita tahoja useammin opettajien kiusaajina.
Koska oppilaiden kanssa työskentely on tyypillinen piirre valtaosalle koulun henkilökun-
nasta, koulun koko henkilökunta on työssään alttiina oppilaiden heihin kohdistamalle
kiusaamiselle.

Tyypillisin oppilaiden koulun henkilökuntaan kohdistama kiusaamisen ilmenemismuoto
on loukkaava viestintä. Usein oppilaiden loukkaava viestintä on varsin seksuaalissävyt-
teistä. Uhkailu ja henkilökunnan tuntema fyysisen väkivallan pelko ovat myös tyypillisiä
henkilökuntaan kohdistuvan kiusaamisen ilmenemismuotoja. Myös oppilaiden henkilö-
kuntaan kohdistama sukupuolinen häirintä on kohtuullisen yleistä. Koulun tai henkilö-
kunnan omaisuuteen kohdistuvasta ilkivallasta raportoidaan myös varsin runsaasti. Koulun
henkilökunta saattaa joutua myös häirintäpuheluiden ja yleistyvässä määrin tietoverkkojen
mahdollistaman kiusaamisen kohteeksi. Häirintäpuheluille, tietoverkkojen välityksellä
tapahtuvalle kiusaamiselle ja ilkivallalle on tyypillistä, että kiusaaja pystyy toimimaan
anonyymina.

Alustuksessa tarkastellaan koulun henkilökunnan kokemaa kiusaamista ja häirintää ai-
kaisempien tutkimuksien pohjalta sekä viritetään keskustelua siitä, miten oppilaiden ta-
holta tulevaan kiusaamiseen ja häirintään tulisi suhtautua.
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Työpaikan ongelmalliset vuorovaikutussuhteet ja työhyvinvointi

FM, tohtorikoulutettava, tutkija Sini Rainivaara
Jyväskylän yliopisto
Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa -tutkimushanke (Suomen Akatemia)
sini.rainivaara@jyu.fi
Puh. (014) 260 1525

Myönteiset samoin kuin kielteiset kokemuksemme työelämässä ovat usein sidoksissa
työpaikan vuorovaikutussuhteisiin. Työpaikan vuorovaikutussuhteissa esiintyvien ristirii-
tojen huomioiminen kuuluu työntekijän kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin turvaamiseen.
Ristiriidoissa piilee uudistavia ja myönteisiä voimavaroja mutta toistuessaan ja
pitkittyessään ne voivat myös luoda pohjan vakaville ongelmatilanteille, kuten työpaikka-
kiusaamiselle.

Työpaikan ”hankala tyyppi” voi olla vain pieni riesa mutta toisinaan hänet voidaan kokea
merkittävänä stressin ja pahoinvoinnin aiheuttajana. Ongelmallisessa vuorovaikutussuh-
teessa voi esiintyä runsaasti ristiriitoja ja toisen osapuolen toiminta voidaan kokea mo-
nin tavoin epäasiallisena ja loukkaavana sekä omaa työsuoritusta tai urakehitystä
haittaavana. Suhteen ei tarvitse olla lähtökohtaisesti ongelmallinen, vaan täysin toimivakin
vuorovaikutussuhde voi syystä tai toisesta muodostua kielteiseksi.

Vietämme enemmän aikaa ylläpitäen olemassa olevia vuorovaikutussuhteitamme kuin
luoden uusia tai luopuen vanhoista. Myös ongelmallisia vuorovaikutussuhteita ylläpide-
tään, vaikka se voi aiheuttaa molemmille osapuolille toistuvaa mielipahaa ja vaikuttaa
kielteisesti heidän työhyvinvointiinsa. Tyytyväisyys vuorovaikutussuhteeseen voi osal-
taan ennustaan suhteen kestoa mutta edellytys suhteen olemassaololle se ei siis ole.
Ongelmallisia vuorovaikutussuhteita voidaankin tarkastella niin sanottujen ei-vapaaeh-
toisten vuorovaikutussuhteiden ylläpitämisen näkökulmasta. Kyseessä ovat vuorovaiku-
tussuhteet, joita ylläpidetään olosuhteiden pakosta, koska suhteen lopettaminen koe-
taan huonommaksi tai jopa mahdottomaksi vaihtoehdoksi. Vuorovaikutussuhde voi olla
ei-toivottu ja kielteinen joko molemmille tai vain toisella osapuolelle.

On esitetty, että ei-toivottua vuorovaikutussuhdetta pyritään ylläpitämään vain sen ver-
ran kuin sen säilyminen edellyttää ja muuten itseä voidaan pyrkiä etäännyttämään toi-
sen osapuolen vaikutuspiiristä. Vuorovaikutussuhde on kuitenkin edelleen olemassa,
vaikka osapuolet pyrkisivät esimerkiksi tietoisesti välttelemään toistensa seuraa ja risti-
riitoja. Mikäli selkeä fyysinen etäisyys suhteen osapuolten välillä ei työpaikan arjessa ole
mahdollista, osapuolet voivat pyrkiä luomaan etäisyyttä toisiinsa muilla tietyssä tilan-
teessa käytettävissä olevilla verbaalisilla, nonverbaalisilla tai kognitiivisilla keinoilla.

Etäännyttämisen voidaan katsoa olevan tietynlainen selviytymiskeino ongelmallisen
vuorovaikutussuhteen osapuolille ja sen yhtenä tavoitteena voi olla vähentää ongelmal-
lisen vuorovaikutussuhteen aiheuttamaa stressiä. Itsensä etäännyttäminen työtoverista
voi olla myös tapa vahvistaa muita, työpaikan toivottuja vuorovaikutussuhteita.
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Koulun henkilöstön työhyvinvonti
– haaste koulun ja työterveyshuollon tyky-toiminnan kehittämiselle

Koordinaattori, TtT Terhi Saaranen; Professori, THT Kerttu Tossavainen;
Dosentti, TtT Hannele Turunen,
Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos
terhi.saaranen@uku.fi
Puh. 0500-940242

Tämä tutkimus on koulun henkilöstön ja työterveyshoitajien tutkimus- ja kehittämishanke
“Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä työterveyshoitajien kans-
sa 2001–2004”, joka oli osa laajempaa ENHPS ohjelman (Euroopan Terveet Koulut)
toteuttamista Itä-Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli edistää koulun henkilöstön
työhyvinvointia työkykyä ylläpitävällä toiminnalla 12 peruskoulussa yhteistyössä heidän
työterveyshoitajiensa kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata koulun henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä yllä-
pitävää toimintaa hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa sekä raportoida hankkeen
toimintavaiheen tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli myös kehittää teoriaperustaa kou-
lun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi siten, että tutkittiin empiirisesti rakenne-
yhtälömallilla teoreettisen Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen sisältömallin
toimivuutta ja rakennetta selitettäessä koulun henkilöstön työhyvinvointia. Vuosina 2002–
2004 toteutetussa tutkimuksessa sovellettiin metodologi- ja aineistotriangulaatiota.
Aineistot analysoitiin induktiivisesti sisällönanalyysilla, tilastollisin menetelmin ja rakenne-
yhtälömallilla.

Tuloksina muodostui koulun henkilöstön ja työterveyshoitajien työhyvinvoinnin sisällön
kuvauksista neljä yläkategoriaa: 1) työyhteisön myönteisyys, 2) työn motivoituneisuus ja
työolojen laadukkuus, 3) ammatillisen osaamisen ja koulutuksen riittävyys ja 4) työnteki-
jän yksityiselämän kuntoisuus. Koulun henkilöstön voimavaratekijöitä olivat erityisesti
yhteisöllinen toimintakulttuuri ja harrastukset ja oman kunnon hoito. Hankkeen suunnit-
teluvaiheessa koulun henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta oli kohdistunut yksilölähtöi-
seen ja fyysiseen toimintaan. Neljännes vastaajista raportoi tyytyväisyyden työkykyä
ylläpitävään toimintaan olevan huonon. Kahden vuoden kehittämisajanjakson aikana
henkilökunnan tyytyväisyys työkykyä ylläpitävään toimintaan oli merkittävästi lisäänty-
nyt. Myönteistä kehittymistä tapahtui myös työhyvinvoinnin eri osa-alueilla. Rakenne-
yhtälömalli vahvisti näkemystä, että Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen
sisältömalli on hyödyllinen viitekehys suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa kou-
lun henkilöstön työhyvinvointia ja tyky-toiminnan kehittämishankkeita.

Tämän tutkimuksen tulokset yhdessä muodostetun Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin
edistämisen sisältömallin kanssa tuottivat näyttöön perustuvaa tietoa työterveyshoitajille
ja koulun henkilöstölle edistäessä työhyvinvointia tyky-toiminnalla. Lisäksi tuloksia voi-
daan käyttää laajemminkin työterveyshuollon ja koulun henkilöstön työhyvinvoinnin ja
tyky-toiminnan koulutuksissa, käytännöissä ja tutkimuksissa. Kuitenkin sisältömallin luo-
tettavuuden lisäämiseksi ja sen kehittämiseksi mallia tulee testata muissa vastaavissa
kehittämishankkeissa.

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

30

tiistai,  rinnakkaisohjelma C

Mitä tiedetään mielenterveyden edistämisestä koulussa
– mikä toimii ja mikä ei?

Projektipäällikkö Mikko Kampman
Stakes, Tampereen alueyksikkö
mikko.kampman@stakes.fi
Puh. 040 520 5653

Koulu voi tukea lasten mielenterveyttä monellakin tavalla: luomalla viihtyisiä oppimis-
ympäristöjä, tarjoamalla ravitsevaa ruokaa, huolehtimalla riittävästä liikunnasta, järjes-
tämällä harrastustoimintaa ja rakentamalla koulupäivän siten, että se tarjoaa työskente-
lyn lisäksi mahdollisuuksia valvottuun leikkiin, virkistäytymiseen ja lepoon. Tämän lisäksi
koululla on myös ensiarvoisen tärkeä tilaisuus vaikuttaa lapsen sosioemotionaalisen
kompetenssin ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kehittymiseen. Koulu on luonnolli-
sesti kodin ohella tärkeä lapsen sosiaalisen kehityksen ympäristö. Se tarjoaa päivittäin
kodista poikkeavia sosiaalisilta jännitteiltään haastavia tilanteita. Se on myös ympäristö,
jossa lähes koko ikäluokan tavoittaminen on mahdollista. Tämä tekee koulusta otollisen
kohteen lasten sosioemotionaalista kehitystä ohjaavalle preventiolle ja promootiolle.

Kansainvälisessä käytössä on useita lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen
ja käytöshäiriöiden ehkäisyyn tarkoitettuja menetelmiä. Lapsen kehityksen tutkimus on
tällä hetkellä yksimielinen siitä, että koulussa tapahtuva lasten sosioemotionaalisen ke-
hityksen tukeminen on tärkeää ja siihen soveltuvia tehokkaita menetelmiä on mahdollis-
ta kehittää. Tutkimusten mukaan useilla kehitetyillä menetelmillä on vaikutusta sekä
positiivisen kehityksen tukemisessa että riskitekijöiden ehkäisemisessä. Niiden avulla
voidaan rakentaa luokkaan myönteistä oppimisilmapiiriä ja ne voivat myös vähentää
merkittävästi luokassa esiintyviä käytöshäiriöitä ja muita kasvatuksellisia ongelmatilanteita.

Uusin tutkimus osoittaa myös, että menetelmät ovat tehokkaimpia, kun ne vaikuttavat
usealla eri tasolla samaan aikaan. Kolme tärkeätä vaikutuksen tasoa ovat: (1) oppilaille
suoraan opetettavat taidot (tunnetaidot, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot),
(2) opettajan taitojen tukeminen (opettajan ongelmanratkaisutaidot ja sosioemotionaaliset
taidot, opettajan ymmärrys niistä mallioppimisen välittäjänä) ja (3) yhteisöllisyyden tuke-
minen (luokan ja koko koulun ilmapiirin tukeminen, vanhempien kanssa tehtävän yhteis-
työn tukeminen). Näihin tasoihin samanaikaisesti kohdennettu preventiotyö on tehokkainta
ja positiivisilta vaikutuksiltaan pitkäkestoisinta.
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Perheryhmät koulussa verkostoitumisen tukena

PsM kasvatustieteen jatko-opiskelija (FT-tutkinto) Kimmo Häärä
Turun yliopisto ja Kaarinan nuorisopsykiatrian poliklinikka
kimmo.haara@tyks.fi

Tämä esitys pohjautuu Turun yliopistossa syksyllä 2006 käynnistyneeseen monitieteelli-
seen tutkimushankkeeseen, jonka nimeksi on tullut sosioemotionaalinen oppiminen ja
hyvinvointi yläkouluyhteisössä. Tutkimushanketta edelsi pilottiprojekti, joka käynnistet-
tiin Liedon keskuskoululla 2004. Kahdessa tämän koulun 7. luokassa käynnistettiin perhe-
ryhmät (yläasteella väriryhmät) koulussa -menetelmään pohjautuva opetustapa, jossa
yksi luokka jaetaan neljään kiinteään pienryhmään siten, että temperamentiltaan ja
oppimisedellytyksiltään erilaiset oppilaat sijoitetaan samaan ryhmään. Tyttöjä ja poikia
ryhmissä on yhtä paljon. Kiinteiden ryhmien tavoitteena on lisätä oppilaiden ryh-
mäkuuluvuutta ja luoda täten kouluun pysyviä, turvallisia rakenteita. Varmistamalla näin,
ettei kukaan luokassa jää yksin, ehkäistään syrjäytymistä. Vertaisryhmän hyväksyntä on
todettu selkeimmin tulevaa mielenterveyttä ennustavaksi tekijäksi (Salmivalli 2005).
Perheryhmät koulussa pohjautuu ruotsalaisen koulupsykologin Barbro Goldingerin yh-
dessä työtoveriensa kanssa kehittämään opetustapaan (Goldinger 1984), jota Suomes-
sa on toteutettu lähinnä ruotsinkielisillä ala-asteilla etenkin Länsi-Uudellamaalla. Perhe-
ryhmät koulussa -menetelmään kuuluu myös, että kodin ja koulun yhteistyötä pyritään
tekemään helpommaksi tukemalla vanhempien verkostoitumista. (ks. myös Häärä 2004)

Allekirjoittaneen tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen, voidaanko
väriryhmien avulla ehkäistä ns. riskissä olevien oppilaiden syrjäytymiskehitystä. Tutki-
muksessa on sovellettu perheen vuorovaikutussuhteiden arvioinnissa käytettyä FAST-
testiä (Family System Test).  Ajatuksena tässä on ollut oppilaiden tietoisuuden lisäämi-
nen ryhmässä käynnissä olevista ilmiöistä ja kyseisten ilmiöiden pohjalta ihmissuhteisiin
liittyvien ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Apuna tässä on käytetty videotallenteita.

Pilottiprojektista saadut kokemukset ovat näyttäneet, että oppilaat, vanhemmat ja opet-
tajat ovat kokeneet perheryhmät myönteisenä ja hyödyllisenä työtapana. Turvallisuuden-
tunteen lisääntyminen tuli esiin kyselyissä ja haastatteluissa, jotka tehtiin vanhemmille
ja oppilaille. Opettajien havainnot luokkatilanteista tukevat tätä. Oppilaiden keskustelu-
taidot kehittyivät myönteisesti ja ryhmätyöt sujuivat keskimääräistä luokkaa paremmin.
Kiinteät ryhmät ovat helpottaneet yläasteella terveystiedon tunneilla tunnetaitojen ope-
tusta. Oppilaiden on ollut helpompi jakaa vaikeitakin asioita turvallisessa ryhmässä. Van-
hemmat ilmaisivat tyytyväisyytensä kiinteämmästä yhteistyöstä koulun kanssa. FAST-
testin käyttö perheryhmien reflektoivana välineenä vaikuttaa lupaavalta. Menetelmän
avulla ryhmä voi tarkastella oman vuorovaikutuksensa kehittymistä.

Lähteet: Goldinger, B. 1984. Familjegrupper i skolan: skolklassen som möteplats för barn, föräldrar
och lärare. Stockholm: W&W.
Häärä, K. 2004. Sosio-emotionaalisten taitojen opettaminen peruskoulussa.
www.kognitiivinenpsykoterapia.org/verkkolehti
Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys.
Keuruu: PS-kustannus.
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Mitä Kouluterveyskysely kertoo koulutilojen merkityksestä terveydelle?

Jaana Markkula, Jukka Jokela, Minna Pietikäinen
     jaana.markkula@stakes.fi

Nuoret viettävät lähes päivittäin paljon aikaansa koulutiloissa. Onkin aiheellista pohtia
fyysisten koulutilojen merkitystä nuorten terveydelle. Tässä esityksessä tarkastellaan
lähemmin miltä koulujen fyysiset työolot näyttävät Kouluterveyskyselyn Länsi-Suomen
ja Oulun läänien sekä Ahvenanmaan maakunnan aineistojen valossa. Erityisen mielen-
kiinnon kohteena on näiden koulutiloja kuvaavien muuttujien yhteys nuorten terveyttä
kuvaaviin indikaattoreihin.

Aineistona käytetään tämän alueen peruskoulun 8. ja 9. luokille sekä lukion 1. ja 2.
vuosikurssille tehdyn Kouluterveyskyselyn tuloksia vuosilta 1999–2007. Vuonna 2007
kyselyyn osallistui 206 kuntaa, joista mukana oli yhteensä 362 peruskoulun yläastetta ja
203 lukiota. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 50 470 oppilasta ja 23 247 opiskelijaa. Kyselys-
sä koulutiloja kartoitettiin kysymällä, missä määrin eri fyysisiin työoloihin liittyvät tekijät
haittaavat työskentelyä koulussa. Tietoa on saatavilla nuorten kokemuksista liittyen mm.
opiskelutilojen ahtauteen, meluun, sopimattomaan valaistukseen, huonoon ilmanvaihtoon,
lämpötilaan, likaisuuteen sekä epämukaviin työtuoleihin tai -pöytiin.

Viimeisen kahden vuoden aikana sen paremmin nuorten terveys kuin koulun fyysiset
työolotkaan eivät ole kehittyneet toivottuun suuntaan. Niin päivittäinen kuin viikoittainen
oireilu on lisääntynyt, vaikka nuorten elinolot ovat kehittyneet parempaan suuntaan.
Kouluolojen kohdalla esimerkiksi tyttöjen kokemukset melun haittaavuudesta ja työym-
päristön rauhattomuudesta ovat lisääntyneet vuodesta 2003 lähtien. Muiden työolojen
puutteiden osalta tilanne on tänä vuonna samanlainen kuin vuonna 2005. Melu ja kaiku,
työympäristön rauhattomuus sekä likaisuus ja pölyisyys haittasivat melko tai erittäin pal-
jon joka viidennen työskentelyä koulussa. Jopa joka toinen nuori katsoi, että huono huone-
ilma, lämpötila sekä epämukavat työtuolit tai -pöydät ovat haitaksi koulutyölle. Perus-
koulun 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä tytöt pitivät työoloja puutteellisina hieman yleisem-
min kuin lukiolaiset ja pojat.

Koulutilojen puutteellisuus on yhteydessä nuorten oireiluun. Mitä enemmän jokin puute
työoloissa haittaa työskentelyä sitä suuremmalla osalla nuorista on vähintään kaksi päi-
vittäistä oiretta, lähes päivittäistä väsymystä, viikoittaisia niska- tai hartiaseudun kipuja
ja viikoittaista päänsärkyä. Vastaavanlaisia yhteyksiä on nähtävissä myös työolojen puut-
teiden ja keskivaikean tai vaikean masentuneisuuden, koulu-uupumuksen ja opiskelu-
vaikeuksien välillä. Yhteyksistä huolimatta koulutilojen puutteellisuus ei selitä täysin em.
ongelmia nuorten terveydessä ja opiskeluissa, vaan vain lisää niiden todennäköisyyttä.

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan koulutilojen terveellisyyteen ja niiden mahdolli-
suuksiin edistää nuorten terveyttä tulisi enenevässä määrin kiinnittää huomiota, sillä
koulutilojen laadulla on merkitystä paitsi terveydelle niin myös nuorten hyvinvoinnille ja
oppimiselle. Nuorten kouluympäristön terveellisyyden seurannassa tärkeä rooli on
kouluterveydenhuollolla, jonka suositellaan tekevän joka kolmas vuosi työolojen tarkas-
tus. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että vain harvoissa kouluissa tällai-
nen selvitys työoloista tehtiin määräajoin.
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Koulutilojen viihtyisyys

Johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen
Helsingin kaupunki, opetusvirasto
kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi

Oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja pedagogisista rakenteista.
Sen tulee ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimi-
seen sekä tarjota haasteita kasvulle ja kehittymiselle. Se on turvallinen ja ilmapiiriltään ystä-
vällinen sekä edistää oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia. Sen tulee siis olla viihtyisä. Kaikkia
oppimisympäristön rakenteita koskevat samat vaatimukset.

Kouluterveyskyselyissä ja koulutyöoloja koskevissa kyselyissä ja tutkimuksissa näkökulma
on ollut muu kuin fyysinen ympäristö. Oma mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten fyysisiä
rakenteita muokkaamalla voidaan vaikuttaa muihin oppimisympäristön rakenteisiin ja hyvin-
voinnin eri osa-alueisiin.

Fyysiset olot koulussa vaikuttavat koulun toimintaolosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä
toteuttamisen mahdollisuuksiin sekä terveydentilaan.

Myönteistä vaikutusta terveydentilaan varmistetaan sillä, että lainsäädäntöömme ja
normistoomme sisältyy runsaasti koulurakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita: jo
rakennushankkeeseen ryhtyvä velvoitetaan hankkimaan käyttöönsä riittävä suunnittelu- ja
rakentamisasiantuntemus.

Opetuksen järjestelymahdollisuuksiin vaikuttavat rakennuksen joustavuus ja sen antamat mah-
dollisuudet. Henkilökunta tarvitsee työ- ja vastaanottohuoneita, huoltotiloja ja neuvottelutilaa.
Erikokoisten ryhmien on voitava siirtyä tiloista toisiin helposti ja mutkattomasti. Työympäristön
tulee olla tarkoituksenmukainen opettamiseen, oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen näh-
den ja myös oppilaan oppimiseen nähden.

Kouluympäristö itsessään on oppimisen väline ja kohde, kolmiulotteinen oppikirja. Useiden
oppiaineiden sisällöt kytkeytyvät fyysiseen ympäristöön. Opiskeluympäristö voi kiihottaa ute-
liaisuutta ja oppimismotivaatiota, se voi suunnata toimintaa ja ylläpitää sitä – ja myös estää
sitä. Koulurakennus toimintoineen ja käytänteineen vaikuttaa esimerkillään käsityksiin erilais-
ten taitojen ja arvostuksien merkityksestä. Se toimii konkreettisena mallina hyvästä ja ergono-
misesti oikein suunnitellusta työympäristöstä.

Sosiaalisiin suhteisiin vaikuttaa rakennuksen sijainti ja yhteydet muihin toimintoihin. Tila-
järjestelyt säätelevät rakennusta käyttävien ihmisten välisiä suhteita, käyttäjien kohtaamisia
sekä liikkumista ja kommunikointitapoja. Luonnollinen liikenne koulurakennuksessa ja myön-
teiset toimintamahdollisuudet koulupihalla vähentävät valvonnan tarvetta. Avoin, läpinäkyvä,
oppimista tukeva ympäristö, joka auttaa oppilaita käyttämään koko tiedollista potentiaaliaan
ja saamaan onnistumisen kokemuksia, suojaa myös kouluväkivallalta.

Hyvät fyysiset opiskelujärjestelyt auttavat oppilaita toteuttamaan itseään – ja sitä kautta vai-
kuttavat hyvinvointiin.

Kouluympäristön esteettinen olemus vaikuttaa mielihyväkokemusten ja virikkeisyyden
myötä.Työntekijöiden suhtautuminen työpaikkaansa ja oppilaiden suhtautuminen opinahjoonsa
perustuu myös esteettisiin arviointeihin. Aktiivinen toiminta on välttämätön tapa kokea ympä-
ristöä; käyttäjien mahdollisuus järjestää omaa elinympäristöään estää häiriöitä ja lisää viihtyi-
syyttä. Oppilaiden yksilölliset eroavaisuudet otetaan huomioon. Käyttäjien identiteettiä tukee
koulurakennuksen ulospäin viestimä myönteinen kuva toiminnasta.

Rakennus kehystää, ilmaisee, organisoi, antaa merkityksiä, erottaa ja yhdistää, sallii ja estää.
Ympäristöä koetaan ja arvioidaan kaikin aistein ja aistimukset vaikuttavat toisiinsa.
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Sisäilman merkitys oppilaille

Tutkimusprofessori Aino Nevalainen
Kansanterveyslaitos
Ympäristöterveyden osasto
aino.nevalainen@ktl.fi

Koulut ovat 7–15-vuotiaiden lasten päivittäinen elinympäristö. Koulujen sisäilman epäpuh-
taudet voivat aiheuttaa monia terveyshaittoja. Nämä haitat ovat kuitenkin torjuttavissa,
ja kouluympäristön laadun parantaminen onkin tärkeää ennaltaehkäisevää terveyden-
huoltoa. Tavallisimmat koulurakennuksiin liittyvät ongelmat ovat puutteellinen ilmanvaihto
sekä kosteus- ja homevauriot. Ilmanvaihto on todettu puutteelliseksi jopa neljässä vii-
destä koulurakennuksesta, ja rehtoreille suunnatun kyselyn perusteella 40 prosentissa
kouluista on homevaurioista johtuvaa kiireellistä korjaustarvetta.

Sisäilman laadun merkitys

Rakennusten tekniset puutteet vaikuttavat koululaisten terveyteen: sekä huonosti toimi-
valla ilmanvaihdolla että homevaurioilla on suora yhteys hengitysilman laatuun ja lasten
terveyteen. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan ilman laadulla on merkitystä myös
oppimiseen. Ilmanvaihto on rakennuksen perustoiminto, jonka tulisi aina olla suunniteltu
rakennuksen ja huoneen käyttötarkoituksen mukaan.

Täyteen miehitetyn huoneen epäpuhtauksia ovat esimerkiksi hiilidioksidi ja ihmisperäiset
emissiot. Hiilidioksidipitoisuuden noustessa seurauksena on päänsärkyä, väsymyksen
tunnetta ja keskittymisvaikeuksia. Ilmanvaihto voidaan toteuttaa koneellisesti tai paino-
voimaisesti, mutta huonetilaan tulisi saada raitista korvausilmaa 7–8 l/s henkeä kohden.
Luokkahuoneissa tämä toteutuu harvoin.

Homevauriot koulujen riesana

Sisäilman laatu huononee myös erilaisten epäpuhtauslähteiden vaikutuksesta. Koste-
usvaurion seurauksena esiintyvä mikrobikasvu on tällainen epäpuhtauslähde. Kostuneis-
sa materiaaleissa kasvaa monenlaisia homesieniä ja bakteereita, jotka tuottavat
sisäilmaan itiöitä ja muita hiukkasia sekä haihtuvia aineenvaihduntatuotteita, homeen
tai maakellarin hajua. Kosteus- ja homevaurioihin liittyy hengitystie- ja yleisoireilua: yskä-
ja nuhaoireita, silmien ärsytystä, käheyttä, kurkkukipua, hengenahdistusta, päänsärkyä
ja keskittymisvaikeuksia. Hengitystieinfektioita on tavallista enemmän, ja ne paranevat
huonosti. Lisääntynyt astman riski arvioidaan 1,5–2,5-kertaiseksi.

Seurantatutkimuksissa on osoitettu, että koulurakennusten homevaurioiden korjaami-
nen vähentää oppilaiden oireilua. Koulurakennusten hyvä kunnossapito olisi terveys-
haittojen tehokasta ennalta ehkäisyä.
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Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Sosiaali- ja terveysministeriö
mariakaisa.aula@stm.fi

Kansainvälisessä vertailussa (OECD-maat) lasten hyvinvoinnissa v. 2006 Suomen
vahvuuksia olivat  vastasyntyneiden terveys, lasten koulumenestys sekä suhteellinen
materiaalinen vauraus.  Parantamista Suomella oli erityisesti nuorten riskikäyttäytymisessä
(tupakointi ja alkoholinkäyttö aloitetaan varhain) sekä perhesuhteiden kiinteydessä (yksin-
huoltajien osuus suuri, perheiden yhteistä ruokailemista harvemmin kuin muualla). Lasten
omat arviot hyvinvoinnistaan eivät myöskään olleet kärkijoukoissa (esim. kouluviihtyvyys).

Lasten hyvinvointi Suomessa eriarvoistuu ja erilaistuu. Suurin osa lapsista voi hyvin,
mutta pienelle osalle kasautuu entistä vaikeampia ongelmia. Kouluterveyskyselyn mu-
kaan pahoinvointi ja epäterveelliset tottumukset kasautuvat noin joka kuudennelle nuo-
relle. Psykososiaaliset, mielenterveyden oireet ovat olleet kasvussa erityisesti nuorilla
tytöillä. Lasten pahoinvointi näkyy esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sekä
lastenpsykiatrian asiakkaiden määrän kasvuna.

Useimmiten taustalla ovat vanhempien ongelmat: mielenterveys, päihteiden liikakäyttö
sekä väkivaltaisuus. Samoin riitaisat erot sekä vanhempien liiallinen työnteko lisäävät
lasten pahoinvointia. Lasten pahoinvointia lisäävät myös hoitamattomat oppimisvaikeudet,
koulukiusaaminen sekä ulkonäkö- ja suorituspaineet.

Lapsiperheiden toimeentulo erilaistuu. Köyhyys keskittyy yksinhuoltajille, alle 3-vuotiaiden
lasten perheille sekä monilapsisille perheille. Toimeentulo-ongelmat lisäävät perheen
pahoinvoinnin riskejä esimerkiksi vanhempien henkisten paineiden ja osattomuuden
kautta.

Tarve vanhempien vahvempaan läsnäoloon lastensa elämässä välittyy monesta ajan-
kohtaisesta suomalaisesta lapsuuden tutkimuksesta. Lasten omassa arjen kuvaukses-
sa tulevat esille yksinäisyys ja aikuisten etäisyys tai se, että aikuiset eivät arvosta tai ota
heidän tarpeitaan vakavasti. Vanhempia tarvitaan myös median ja mainonnan vaikuttei-
den suodattajana. Pohjoismaisen vertailututkimuksen (Järventie) mukaan lasten pahoin-
voinnin riskejä kasvattaa vanhempien kanssa vietetyn ajan niukkuus.

Korjaavien palveluiden kysynnän jatkuva kasvu osoittaa, että lasten ja perheiden ongel-
miin puututaan liian myöhään. Ehkäiseviä palveluita, varhaista tukea ja rohkeutta ottaa
perheen asioita puheeksi tulee vahvistaa, kuten uuden lastensuojelulain (1.1.2008–)
tavoitteena on. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluista tulee antaa kunnille nor-
mit asetuksella. Sosiaalityössä kotipalvelua ja perhetyötä tulee lisätä. Myös päivähoidon
ja koulun ryhmäkokojen pienentäminen tukisi lasten hyvinvointia.

Korostan palveluissa erityisesti lasten itsensä kuulemista, vanhempien liialliseen alkoholin-
käyttöön puuttumista, väkivallan riskien tunnistamista sekä parisuhteen tukemista ja
parisuhdekriisien sovittelun lisäämistä. Lasten tasa-arvoa lisäisi harrastusmahdolli-
suuksien tuominen koulun yhteyteen. Koulussa tulee kiusaamisen vähentämisen ohella
kiinnittää huomiota viihtyisään ja terveyttä tukevaan fyysiseen ympäristöön (esim. pihat)
sekä varmistaa myös hengähdyshetkiä koulupäivään (esim. kiireetön ruokailu).

Lisätietoa www.lapsiasia.fi -> Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2006.
Sisältää 10 asiantuntija-artikkelia lasten hyvinvoinnista.
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Nuorten liikapaino – laihduttamisesta painonhallintaan

Dosentti, johtaja Mikael Fogelholm
UKK-instituutti
mikael.fogelholm@uta.fi

Liikapaino ja lihavuus lapsilla ja nuorilla ovat yleistyneet ainakin 1980-luvun alusta. Suo-
messa Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan esimerkiksi nuorten ylipaino on nyt noin
kolme kertaa yleisempää kuin 30 vuotta sitten. Kyseessä ei ole koko väestön lihominen,
sillä hoikkien osuus ja suhteellinen paino (kevein neljännes) on suurin piirtein muuttu-
maton. Sen sijaan lihavat ovat entistä lihavampia. Tämä kielii siitä, että vuosien aikana
tapahtuneet muutokset ympäristössä ja elintavoissa lihottavat vain osaa väestöä eli nii-
tä, joilla on suurempi taipumus.

Nuorten lihavuus on ongelma kahdella tavalla. Ensiksikin lihavan nuoren fyysinen ja
psyykkinen terveys ovat huonompia kuin normaalipainoisilla. Toinen ongelma on se,
että nuoruuden lihavuudesta on erittäin vaikea päästä eroon aikuisuudessa.

Suurin osa liikapainoisista nuorista ei ole niin lihavia, että olisi syytä laihduttaa. Lisäksi
on hyvä muistaa, että juuri murrosiässä monet tytöt (joskus pojatkin) ovat herkkiä
syömishäiriöille ja myös siksi nuorten laihduttamiseen on aina suhtauduttava vakavasti
ja harkiten. Parempi olisi parantaa mahdollisuuksia painonhallintaan eli ehkäistä liha-
vuus jo ennen kuin se on kehittynyt vaikeaksi hoitaa.

Lihavuuden ehkäisy tulee onnistumaan vain, jos onnistutaan yhdistämään samanaikai-
sesti neuvonta ja valistus ympäristön muutoksiin. Painonhallinnan terveyskasvatus on
vaativaa, koska muutettava käyttäytyminen on monimutkaista – muutettavia asioita on
enemmän kuin vaikkapa lopetettaessa tupakointia. Tutkimusten mukaan onnistuneissa
painonhallintatutkimuksissa on yritetty muuttaa vain joitakin, selkeästi määriteltyjä ja
seurattavissa olevia asioita. Esimerkiksi hedelmien ja vihannesten käytön lisääminen tai
virvoitusjuomien ja makeisten käytön vähentäminen ovat selkeitä muutoksia, mutta ”ruo-
kavalion täysremontti” jää nuorilta (ja aikuisiltakin) yleensä tekemättä. Koko fyysisen
aktiivisuuden muuttaminen on taas haastavaa, mutta tutkimuksissa ainakin television
katselun vähentäminen on onnistunut melko hyvin.

Jo hieman liikapainoisilla lapsilla liikunnan ja ruokavalion muutokset, ilman erityistä paino-
tavoitetta, saattavat olla terveyden ja tulevan painonkehityksen kannalta aivan riittäviä
tavoitteita. Liikunnan osalta on hyvä muistaa, että liika paino heikentää kuntoa ja jopa
liikuntataitoja. Niinpä kaikki liikunta ei liikapainoisille maistu yhtä hyvin kuin normaali-
painoisille. Tämä on iso lähitulevaisuuden haaste koululiikunnalle.

Painonhallinnan edistämiseksi tarvitaan ympäristömuutoksia. Terveellisten valintojen pitää
olla helppoja, hauskoja ja halpoja. Tärkeimmät päätökset kotien ohella tullaan teke-
mään kouluissa ja kuntien kaavoitus- ja rakennussektorilla. Osa ratkaisuista voi tarjota
uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi koululiikunnan lisääminen ja laadun muuttaminen,
koulupihojen hyödyntäminen liikunnassa tai paremmat iltapäivän välipalat kouluihin. Kou-
lujen virvoitusjuoma-automaattien poistaminen taas saattaa olla yksi tarpeellinen lisä-
toimenpide, joka on esimerkki kieltävistä ratkaisuista. Näitäkään ei voi välttää.

Elintarviketeollisuuden saaminen mukaan painonhallintatalkoisiin ja ylipäätänsä nuor-
ten terveystalkoisiin tulee olemaan haasteellista. Tällä hetkellä teollisuus tuottaa kiitettä-
västi uusia, terveellisempiä vaihtoehtoja, mutta vanhoja, huonompia vaihtoehtoja ei ve-
detä pois markkinoilta. Epäterveellisiä tuotteita taas usein markkinoidaan terveellisiä
tuotteita aggressiivisemmin.
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Miten terveystiedon oppiaineen opetussuunnitelma on toteutunut?

Ylitarkastaja Heidi Peltonen
    Opetushallitus
    heidi.peltonen@oph.fi

Yleistä

Terveystieto tuli itsenäiseksi, kaikille oppilaille ja opiskelijoille yhteiseksi oppiaineeksi
perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen vuonna 2001. Muutoksen ta-
voitteena oli ”koota opetus selkeämpiin kokonaisuuksiin ja määritellä opetuksen tavoit-
teet valtakunnallisesti täsmällisemmin siten, että opetusta voitaisiin tehostaa.” Terveys-
tiedon opetus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 1) varsinaiseen terveystietoon ja terve-
yden edistämiseen, 2) sosiaalisten taitojen ja yleisten elämänhallintataitojen kehittämi-
seen, 3) turvallisuustaitojen ja -valmiuksien saavuttamiseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumisen seuranta

Opetussuunnitelmauudistuksen toteutumisen seuranta (2005-2009) perusopetuksessa
käynnistyi vuonna 2005 siten, että arvioitiin opetuskokeiluun osallistuneen opetuksen
järjestäjän opetussuunnitelmia. Aineistossa oli sekä kuntien että koulujen opetus-
suunnitelmia 20, joista tehtiin myös oppiainekohtaiset analyysit.

Tarkastelluissa opetussuunnitelmissa noudatettiin lähes kokonaan kuntakohtaista opetus-
suunnitelmaa. Joissakin kunnissa kouluilla oli mahdollisuus lisätä koulukohtaisia osioita.
Vahvuuksina voidaan pitää sitä, että tarkastelluissa opetussuunnitelmissa kunnan tasolla
tehty tuntijako oli enimmäkseen tunti/vuosiluokka (6/12), yleensä kaikille vuosiluokille, jousto
muutamassa. Myös terveystiedon tavoitteet ja sisällöt oli määritelty sekä 1-4 että 5-6 ja
7-9 luokille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Aihekokonaisuuksien soveltaminen
terveystietoon oli otettu huomioon ainakin mainintana useimmissa opetussuunnitelmissa.
Muutamassa opetussuunnitelmassa oli hyvä kuvaus yhteistyöstä eri oppiaineiden ja oppilas-
huollon tai muun yhteistyökumppanin kanssa, kuten perusteissa edellytetään.

Suurimmat ongelmat liittyivät siihen, että kuntakohtaiset opetussuunnitelmat olivat siirty-
neet lähes sellaisinaan perusteista ja vuosiluokittainen tarkastelu puuttui osin. Myös
oppiaineen kuvaus kokonaisuutena vuosiluokista 1-9 puuttui. Sosiaalisen tai psyykki-
sen ulottuvuuden kuvaus vuosiluokilla 1-6 oli harvemmin kuvattu. Myös arvioinnin pe-
rusteet puuttuivat useasti. Työtapojen kuvauksia oli hyvin vähän ja ne oli kuvattu vuosi-
luokilla 1-6 biologia/maantieto tai fysiikka/kemia näkökulmasta.

Opetussuunnitelmien toteutumisen seuranta jatkuu siten, että vuosina 2007-2009 to-
teutetaan laaja valtakunnallinen kysely kouluille ja kunnille, sekä analysoidaan valtakun-
nallinen otos opetussuunnitelmia.

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumisen seuranta

Nuorten lukiokoulutuksessa opetettiin vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteiden
mukaan liikunnan yhteydessä yksi kurssi terveystietoa. Vuonna 2001 oppiaineen itse-
näistymisen myötä opetussuunnitelmaan lisättiin tämän lisäksi kaksi syventävää kurs-
sia. Ne tulivat voimaan jo oppiaineen itsenäistyessä. Vuoden 2003 perusteisiin oppiai-
neen tavoitteita ja sisältöjä muokattiin edelleen. Nuorten lukiokoulutuksen vuoden 2003
opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön
elokuun 2005 alusta lukien. Keväällä 2007 terveystieto oli ensimmäistä kertaa reaaliko-
keen aineena.

Nuorten lukiokoulutuksen perusteiden 2003 pohjalta tehtiin analyysi helmikuussa 2006
harkinnanvaraisena näytteenä pyydetyn 45 suomenkielisen lukion opetussuunnitelmis-
ta. Näyte on 11% suomenkielisistä nuorten lukiokoulutusta antavista lukioista.
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Oppiaineanalyysin pohjalta voitiin todeta seuraavaa: Oppilaitoskohtaiset opetussuunni-
telmat oli kuvattu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta opetussuunnitelman perustei-
den teksteinä: sekä oppiaineen ingressi että kurssikuvaukset noudattivat perustetekstiä.
Oppilaitoskohtaisia ja paikkakuntakohtaisia osioita oli vähän.

Oppiainekuvauksista 38/45 opetussuunnitelmassa ingressikuvauksena oli perusteteksti.
Viidessä opetussuunnitelmassa ingressitekstiä oli muokattu hiukan. Kaksi lukiota oli laa-
tinut oman ingressitekstin terveystietoon. Kurssien suoritusjärjestyksestä oli annettu
ohjeita kolmanneksessa opetussuunnitelmia. Kurssien suorittamisen yhteydessä kuvat-
tiin työtavat enimmäkseen perusteiden mukaan, mutta myös oppilaitoskohtaisia kuva-
uksia oli muutama.

Terveystiedon pakollinen ja kaksi syventävää kurssia oli esitetty 38 paikallisessa opetus-
suunnitelmassa joko perustetekstinä tai kurssikuvaus puuttui kokonaan. Seitsemässä
opetussuunnitelmassa kurssin tavoitteet oli kuvattu lyhyesti tai kuvattu perustetekstin mu-
kaan työtapoja. Muutamassa opetussuunnitelmassa oli mainittu paikallinen painotus.

Kurssien suoritusjärjestystä koskevat ohjeet oli mainittu 12 opetussuunnitelmassa. Itse-
näistä opiskelua oli ohjeistettu seitsemässä opetussuunnitelmassa. Lukiot perustelivat
syventäville kursseilla opetukseen osallistumisvelvoitetta kurssien toiminnallisella
luonteella. Vian kahdessa tarkastellussa lukiossa TE2 ja TE3 - kurssin voi suorittaa itse-
näisesti. Etäopiskelusta ei opetussuunnitelmissa ollut oppiaineen kohdalla kuvausta.

Soveltavia kursseja sisältyi neljäsosaan opetussuunnitelmia. Ensiapuun liittyviä kursse-
ja oli seitsemän. Yksi oppilaitos oli laatinut yhdistetyn biologian ja terveystiedon tai lii-
kunnan ja terveystiedon soveltavan kurssin. Muita teemoja soveltavissa kursseissa oli-
vat ihmissuhdetaidot, stressin- tai elämänhallinta, opiskelutekniikka, lihashuolto, henki-
nen ja fyysinen valmentautuminen, ruokakurssi. Soveltavissa kursseissa korostettiin toi-
minnallisuutta – monessa tavoitteena mainittiin myös ainereaaliin valmentautumisen tu-
keminen ja samalla oman stressinhallinnan ja vuorovaikutustaitojen edistäminen.
Soveltavat kurssit oli kuvattu muutamalla lauseella, silloin, kun niitä oli tarjolla. Työtavat
oli joko mainittu perustetekstinä tai niitä hiukan lyhentäen tai muokaten.

Aihekokonaisuudet terveystieto-oppiaineessa oli kuvattu vain 15 opetussuunnitelmas-
sa. Näistä kuvauksista kuudessa oppilaitoksessa toteuttaminen oli kuvattu jokaisen aihe-
kokonaisuuden kohdalla hyvin terveystiedon eri kurssien tavoitteiden ja sisältöjen hen-
gessä, osassa myös eri kurssit osoittaen. Yleisimmät aihekokonaisuusmaininnat olivat
hyvinvointi ja turvallisuusosiossa ja viestintä- ja mediaosaamisen kohdalla. Teknologian
ja terveyden väliset yhteydet oli mainittu myös usein. Muutamassa opetussuunnitelmas-
sa aihekokonaisuudet oli hyvin pohdittu ja sovellettu. Muutamaan opetussuunnitelmaan
liittyi kytkentä paikallisiin olosuhteisiin.
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Terveystieto – asenteita ja osaamista, Kouluterveyskyselyn 2007 tuloksia.

Lehtori Raili Välimaa1, erikoistutkija Minna Pietikäinen2, tutkija Jukka Jokela1,
   tutkija Pauliina Luopa2, opettaja Tynjälä Jorma1, professori Lasse Kannas1

1 Jyväskylän yliopisto
2 Stakes

Terveystieto on tavoitteiltaan ja sisällöiltään haasteellinen perusopetuksen oppiaine.
Opetussuunnitelman mukaan terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppi-
laiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä
on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia
ja eettisiä valmiuksia. Oppilaslähtöisenä ja toiminnallisena oppiaineena terveystiedon
opetuksella on mahdollisuus koskettaa oppilaita henkilökohtaisesti. Opetus voi virittää
oppilaita pohtimaan omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita sekä yhdessä mui-
den oppijoiden kanssa voidaan harjoitella ja vahvistaa uusia taitoja. Oppilaiden tervey-
teen sinänsä terveysopetus ei välttämättä voi vaikuttaa mutta opetuksella voidaan lisätä
oppilaiden ymmärrystä terveydestä ilmiönä ja omakohtaisena kokemuksena sekä vah-
vistaa heidän terveysosaamistaan.

Esityksessä tarkastellaan Stakesin Kouluterveyskyselyn 2007 aineiston (poikia 25421 ja
tyttöjä 25049) pohjalta perusopetuksen 8. ja 9.-luokkalaisten kokemuksia ja mielipiteitä
terveysopetuksen kiinnostavuudesta ja hyödyllisyydestä. Tulosten mukaan valtaosa oppi-
laista piti terveysopetuksessa käsiteltyjä aiheita kiinnostavina. Terveysopetus myös herkisti
terveysasioille, terveystiedon opetus sai yhdeksännen luokan pojista vajaan 70 % ja
tytöistä noin 80 % pohtimaan omaa terveyttään. Terveysopetuksella on suuria haasteita
vastata oppilaiden tiedontarpeeseen ja täyttää myös kansanterveydellistä tehtävää kan-
salaisten terveyden edistäjänä ja terveyden tasa-arvon mahdollistajana. Ajankohtaisina
haasteina terveysopetukselle kouluissa tarkastellaan oppilaiden tietoja päihteistä sekä
seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista. Nuorten arkirytmi – ruokailun, liikunnan ja levon
yhteensovittaminen – on yksi terveyden peruselementti. Esityksessä tarkastellaan myös
sitä, miten eri tavalla arkeaan rytmittävät nuoret kokevat koulun terveysopetuksen.
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Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen malli tutkitun tiedon
perusteella

Terveyden edistämisen suunnittelija, TtT Marjatta Pirskanen
Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus
marjatta.pirskanen@kuopio.fi
Puh. 044 718 6544

Nuorten päihteiden käytön tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen menetelmien kehit-
täminen ovat tärkeä osa nuorten terveyden edistämistä. Tästä lähtökohdasta Kuopios-
sa käynnistyi tutkimushanke, jonka tavoitteena oli tuottaa Nuorten päihdemittari ja var-
haisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi koulu- ja opiskelu-
terveydenhuoltoon. Kehittämistyö pohjautui aikuisille tarkoitetun alkoholin suurkulutuksen
tunnistamisen (AUDIT-testi) ja mini-intervention sekä huolen vyöhykkeistön ja voimavara-
keskeisen dialogin periaatteisiin.
Tutkimuksessa arvioitiin Nuorten päihdemittarin luotettavuutta ja 14–18-vuotiaiden nuorten
(n=326), terveydenhoitajien (n=10) ja yhteistyökumppanien (n=12) näkemyksiä terveys-
keskustelusta, jossa testattiin päihdemittarin ja varhaisen puuttumisen toimintamallin
soveltuvuutta käytännössä. Lisäksi kuvailtiin nuorten päihteiden käyttöä ja verrattiin
päihteiden käyttöön yhteydessä olevia taustatekijöitä nuorten ja terveydenhoitajien
tunnistamina. Aineisto kerättiin Pohjois-Savon neljässä kunnassa monivaiheisesti sisäl-
täen toimintamallin testaamista ja kyselyjä sekä haastatteluja.
Nuorten päihteiden käytössä tunnistettiin neljä tasoa: raittius tai kokeilu 53 %, toistuva
päihdekäyttö 22 %, riskikäyttö 9 % ja vaarallinen suurkulutus 16 %. Yli 16-vuotiaista 45 %
oli humalaan juovia (viisi alkoholiannosta tai enemmän juomakerralla). Päihteiden vaaral-
linen suurkulutus oli yhteydessä vanhempien puutteelliseen huolenpitoon, äidin alhaiseen
koulutustasoon, nuorten vähäiseen päihdetietouteen ja ystävien tukeen. Terveydenhoitajat
tunnistivat nämä taustatekijät puutteellisesti.
Nuoret suhtautuivat päihteisiin liittyvään keskusteluun myönteisesti. He arvioivat tervey-
denhoitajat asiantuntijoiksi, joiden neuvot ja tieto päihteistä olivat hyvät ja vastaanotolla
oli luottamusta herättävä ilmapiiri. Välittömästi terveyskeskustelun jälkeen runsaasti
päihteitä käyttävät nuoret arvioivat terveyskeskustelun luottamuksellisuuden ja tupakointi-
kysymysten tärkeyden vähäisemmäksi kuin päihteitä vähän käyttävät nuoret. Loppuarvios-
sa näitä mielipide-eroja ei ollut. Puolet nuorista ei muistanut saaneensa erityisiä päihteisiin
liittyviä ohjeita ja alle yksi kymmenestä nuoresta muisti ohjeet alkoholin kohtuuannoksista
aikuisille. Nuoret arvioivat oman päihteiden käyttönsä haitattomaksi ja vähäiseksi vaa-
rallisen suurkulutuksenkin vaiheessa. Lähes neljännes nuorista halusi kuitenkin vähen-
tää päihteiden käyttöään, mutta terveydenhoitajan tuki muutoksessa oli vähäistä.
Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen toimintamalli arvioitiin soveltuvaksi muu-
tamin korjauksin. Terveydenhoitajien mukaan Nuorten päihdemittari nopeutti tilannear-
vioita ja auttoi priorisoimaan neuvontaa yksilöllisesti. Varhaisen puuttumisen onnistumi-
sen edellytys oli luottamuksellisen suhteen saavuttaminen ja yhteinen ymmärrys
päihteiden käyttöön liittyvästä huolesta.
Tulosten perusteella laadittiin varhaisen puuttumisen malli, jossa nuori ja terveydenhoi-
taja arvioivat yhdessä nuoren päihteiden käyttöä, elämäntilannetta ja voimavaroja. Yh-
dessä pohtien toteutuu tarvittava interventio tunnistetun huolen mukaan neljässä tasos-
sa promotiivisesti voimavaroja tukien raittiille ja kokeilijoille, preventiivisenä mini-
interventiona päihteitä toistuvasti käyttäville, mini-interventiona riskikäytön yhteydessä
ja hoidon tarpeen arviointina vaarallisen suurkulutuksen yhteydessä. Jatkotutkimusta
tarvitaan varhaisen puuttumisen mallin vaikuttavuuden arvioimiseksi.
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Nuorten päihdemittari ja varhainen puuttuminen
– Käytännön kokemuksia varhaisesta puuttumisesta koululääkärin työssä

Yleislääketieteen erikoislääkäri, D.T.M.&H. Marja-Leena Nieminen
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Terveysneuvonta,
Lapsiperheiden palvelut
marja-leena.nieminen@mikkeli.fi

Itä-Suomessa alkoholin kulutus on keskimäärin suurempaa kuin muualla Suomessa.
Mikkelin alueella käytetään 12,1 litraa absoluuttista alkoholia/henkilö/vuosi, kun vastaa-
va luku muualla Suomessa on 10,5 litraa. Keinoja alkoholin kulutuksen vähentämiseksi
on pohdittu sekä paikallisella että seudullisella tasolla mm. vuonna 2006 aloitetussa
Miepä-verkostoyhteistyöhankkeessa.

Myös Mikkelin kouluissa on viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota nuorten
alkoholin käyttöön. Kouluterveydenhuollossa on jo vuosien ajan tehty päihdekysely kai-
kille peruskoulun 9.-luokkalaisille ja lukion 2. luokan oppilaille kutsunnan yhteydessä ja
ajokorttitodistusta kirjoitettaessa. Syksyllä 2005 otettiin kaikilla yläasteilla ja lukioissa
käyttöön nuorisoaudit-päihdekyselykaavake. Sitä ennen käytettiin audit-lomaketta.

Nuoret täyttävät päihdekyselylomakkeen terveydenhoitajan tarkastuksessa, jolloin alko-
holin käyttöön liittyvät asiat on helppo ottaa puheeksi. Kouluista riippuen päihdekyselyn
tulkinnassa ja sitä seuranneissa toimenpiteissä oli jonkin verran eroavaisuuksia. Tästä
syystä syksyllä 2006 käytäntöä yhtenäistettiin ja luotiin ohjeellinen toimintamalli. Sen
mukaan nuorisoauditin pistemäärän ollessa 10 tai enemmän nuoren alkoholin käyttöön
puututaan perusteellisemmin. Toimintamallin mukaan terveydenhoitaja keskustelee en-
sin nuoren kanssa päihdekyselyn pohjalta. Sen jälkeen lääkärintarkastuksessa koulu-
lääkäri keskustelee nuoren kanssa ja tarvittaessa ohjaa hänet nuorten päihdeklinikka
Mix-stoppiin, joka aloittaa nyt neljättä toimintakauttaan. Nuoret yleensä suhtautuvat omaa
alkoholin käyttöään koskevaan keskusteluun avoimesti ja myönteisesti.

Nuorten päihdeklinikka Mix-stopin ja kouluterveydenhuollon välinen yhteistyö on joka suh-
teessa sujunut erinomaisesti ja Mix-stopin toiminta kouluterveydenhuollossa on koettu erit-
täin tarpeelliseksi. Alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien lisäksi nuorten päihdeklinikalla
hoidetaan tupakointiin ja peliriippuvuuteen sekä perheen alkoholin käyttöön liittyviä ongel-
mia. Ajanvarauksen päihdeklinikkaan tekee kouluterveydenhoitaja nuoren läsnä ollessa.
Mikäli nuori ei saavu sovitulle ajalle, Mix-stop välittää siitä tiedon kouluterveydenhoitajalle,
joka huolehtii hoidon jatkumisesta.

Mix-stop pyrkii toiminnassaan monitahoiseen yhteistyöhön ja joustavuuteen. Mikäli nuori
ei suostu menemään Mix-stoppiin, voidaan tapaamiset tarvittaessa järjestää myös kouluil-
la. Nuoren perhe otetaan mukaan yhteistyöhön lähes aina.

Yhtenäistetyllä toimintamallilla toivotaan pystyttävän puuttumaan nuorten alkoholin käyt-
töön liittyviin ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä voisi vähentää
alkoholin liikakäyttöön liittyviä riskejä aikuisuudessa.
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Motivoiva haastattelu päihdeongelmaisen nuoren kohtaamisen apuna

Sosiaalityöntekijä/projektityöntekijä Leena Lähdesmäki
Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö
leena.lahdesmaki@jkl.fi
Puh. 040 7069661

Nuoret ja etenkin päihdeongelmaiset nuoret saatetaan kokea hankalina ja motivoitumatto-
mina asiakkaina, joiden kanssa on haasteellista työskennellä. Motivoivan haastattelun
menetelmää on hyödynnetty monenlaisissa riippuvuusongelmissa ja päihdeongelmais-
ten kanssa sillä on saatu hyviä tuloksia. Motivoiva haastattelu soveltuukin hyvin periaat-
teiden ja menetelmiensä takia nuorten päihdeongelmaisten kanssa työskentelyyn ja eri-
tyisesti varhaisvaiheen käyttäjille. Nuoren kanssa toimitaan yhteistyössä ja haastatteli-
jan tehtävänä on saada nuori vuorovaikutuksen kautta ymmärtämään omaa tilannet-
taan paremmin sekä saattaa nuori tietoiseksi omista voimavaroistaan. Lisäksi motivoi-
vassa haastattelussa hyödynnetään ristiriitaa, joka on yleistä nuorille.

Motivoiva haastattelu on tapa olla vuorovaikutuksessa, jossa tärkeintä on haastateltavaa
arvostava ja kunnioittava asenne. Työntekijä pyrkii pääsemään perille haastateltavan
omista tavoitteista, arvoista ja tavoitellun muutoksen merkityksistä. Motivaatio ei ole per-
soonallinen ominaisuus tai vakiintunut olotila, jota on tai ei ole. Motivaatio syntyy työnte-
kijän ja nuoren välisessä vuorovaikutuksessa ja sitä voidaan kasvattaa ja vahvistaa.
Motivaatio on todennäköisyys toimia tietyllä tavalla ja tähän todennäköisyyteen voi työn-
tekijä vaikuttaa monella tavalla.

Motivoivan haastattelun periaatteita ovat (Miller & Rollnick 1992) 1. Empaattinen ilmapii-
ri, hyväksyvyys 2. Väittelyn välttäminen ja leimaamattomuus, 3. Vastarinnan tutkiminen
ja 4. Tuetaan uskoa oman toiminnan vaikutukseen. Motivoivassa haastattelussa
empatialla tarkoitetaan aktiivista kuuntelua, jolla pyritään ymmärtämän nuoren tunteita
ja näkökulmia arvostelematta tai arvioimatta niitä. Olennaista on myös hyväksyminen,
joka helpottaa nuoren muutosta. Väittelyä vältetään, koska se ei vie keskustelua eteen-
päin, vaan saattaa tuoda nuorelle esiin hyvät syyt pitää asiat ennallaan. Leimaamista
vältetään myös, koska se voi aiheuttaa nuorelle tarvetta puolustautua, mistä seuraa
väittelyä. Vuorovaikutuksessa nuoren vastarintaa tutkitaan ja nuoren tunnetta ristiriidas-
ta vahvistetaan, koska siitä syntyy muutosta motivoivaa jännitettä, jota työntekijä voi
kasvattaa. Motivoivassa haastattelussa uskotaan nuoren omaan kykyyn muuttua ja tue-
taan nuoren itseluottamusta, koska se synnyttää nuoressa toiveikkuutta.

Motivoivassa haastattelussa käytettäviä menetelmiä ovat 1. Avoimet kysymykset,
2. Reflektoiva keskustelu, heijastava kuuntelu, 3. Yhteenvedot ja vahvistaminen
ja 4. Itseä motivoivien lauseiden houkuttelu ja tunnistaminen. Avoimia kysymyksiä käyte-
tään suljettujen sijasta, koska avoimet kysymykset antavat paljon informaatioita nuores-
ta ja mahdollistavat pohdiskelua edistävää motivoitumisprosessia. Reflektoiva eli
heijastava kuuntelu on aktiivista kuuntelua, jossa ihmetellään valikoiden ääneen nuoren
sanoin, ikään kuin arvauksia/oletuksia, mitä hän mahtoi tarkoittaa. Yhteenvetojen teke-
minen lisää nuoren tietoisuutta ja hallinnan tunnetta, auttaa päätöksenteossa ja edistää
muutosprosessia. Vahvistamisessa kiinnitetään huomiota muutoksen kannalta myönteisiin
asioihin, joka rohkaisee nuorta muutokseen ja luo toiveikkuutta. Muutospuheen esiin
houkuttelu on tarttumista itseä motivoivien lauseiden houkuttelemiseen ja tunnistami-
seen, jotka ilmenevät ongelman tunnistamisena, huolen ilmauksena, muutosaikomuksena
tai muutosoptimismina.
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Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä

VTT, tutkijatohtori Sanna Aaltonen
Sosiologian laitos
PL 35
00014 Helsingin yliopisto

Esitykseni perustuu viime vuonna julkaistuun sosiologian väitöskirjaani, jossa tarkastelin
yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien käsityksiä sukupuolisesta häirinnästä. Työn
painopiste ei ole karkeissa häirintätapauksissa vaan pikemminkin arkisissa kohtaamisissa
ja siinä, millä perusteella tytöt ja pojat luokittelevat epämiellyttäviä sukupuolittuneita
konfliktitilanteita häirinnäksi tai ei-häirinnäksi. Aineistona käytin yhdessä helsinkiläises-
sä peruskoulussa kerättyjä ainekirjoituksia ja haastatteluja.

Nuorten mielestä raja miellyttävän ja epämiellyttävän, sietämättömän ja siedettävän
huomion välillä on periaatteellisella tasolla ehdoton mutta käytännössä epämääräinen
ja joustava. Häirinnän määrittelyihin vaikuttavat paitsi teon luonne, myös se, kuka tekee,
kenelle ja missä. Toisin sanoen tilanteiden tulkintoja perustellaan häirinnän kohteeseen,
tapahtumapaikkaan tai tekijään liittyvillä seikoilla.

Koulu on nuorten arjessa yksi keskeisimpiä areenoja, pitkään koossa pysyvä yhteisö,
joka antaa puitteet niin ystävyydelle ja iloille kuin ryhmästä ulossulkemisille ja peloille.
Samaten se on paikka, jossa tutut aikuiset voivat olla nuorten tukena selvittämässä
konflikteja. Tätä kautta koulu on erityinen konteksti niin sukupuoliselle häirinnälle kuin
siitä puhumiselle.

Esityksessäni keskityn nuorten koulua käsitteleviin pohdintoihin. Ensinnäkin annan esi-
merkkejä siitä, miten nuoret puhuvat koulussa tapahtuvasta sukupuolisesta häirinnästä.
Toiseksi tarkastelen sitä, millaisia mahdollisuuksia ja ongelmia liittyy nuorten tukemi-
seen koulun sukupuolittuneissa konflikteissa. Esittelen nuorten käsityksiä siitä, miten
koulun konflikteihin puututaan, milloin heidän mielestään on selvittävä itse sekä siitä,
milloin ja keneltä voi pyytää tarvittaessa apua.

Sukupuolinen häirintä ei ole ollut tutkimuksessani niinkään tarkkarajainen vaan pikemmin-
kin herkistävä käsite, joka on suunnannut tarkastelemaan sosiaalista kanssakäymistä tie-
tyistä näkökulmista. Tällaisena sille voisi olla käyttöä myös kouluissa. Tärkeää ei siis olisi
laittaa nimilappuja erilaisille konflikteille, vaan lausua käsite ääneen ja virittää keskusteluja
siitä, mikä nuorten mielestä on arkisessa kanssakäymisessä mukavaa ja mikä ei.
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Homottelun muodot ja merkitys

Tutkija Jukka Lehtonen
Stakes
jukka.p.lehtonen@helsinki.fi

Homottelu on tyypillistä kouluissa ja nuorten keskuudessa. Siihen puuttuminen voi tun-
tua vaikealta: “eihän sillä edes tarkoiteta varsinaisesti mitään” voidaan todeta. Se on
ilmiönä kuitenkin kielteinen ja aiheuttaa ahdistusta nuorten ja kouluissa työskentelevien
aikuisten parissa.

Käsittelen esityksessäni homottelun muotoja ja merkityksiä ensisijaisesti koulun näkö-
kulmasta mutta osin myös työelämän viitekehyksestä. Aineistonani ovat 30 nuorten haas-
tattelut ja laaja kyselyaineisto, johon vastasi 726 seksuaalivähemmistöihin kuuluvaa.

Homottelu on ilmiönä moninainen ja ryhmädynaaminen. Homottelijat ovat useimmiten
poikia kuten myös homottelun kohteet, muttei automaattisesti. Homottelua harjoitetaan
erityisesti silloin, kun halutaan loukata jotain, mutta myös erilaisissa riitatilanteissa. Sitä
käytetään myös, kun koetaan jonkun rikkovan sopivan ja epäsopivan rajoja. Tällöin kyse
voi olla sukupuolesta, seksuaalisuudesta, iästä tai vaikka liiallisesta kouluaktiivisuudesta.
Homoteltavaksi voi joutua, jos poika pukeutuu “väärin”, ei saa potkaistua palloa maaliin,
koskettaa vahingossa toista poikaa tai pitää “vääränlaisesta “ musiikista. Usein rajan-
rikkomisten kontrolloinnilla rakennetaan kuvaa ja normia siitä, miten pojan tulisi käyttäy-
tyä ja millaista sukupuolta häneltä odotetaan.

Homottelua käytetään myös hierarkioiden rakentamisessa, auktoriteettien testaamises-
sa ja solidaarisuuden ja ystävyyden vahvistamisessa. Esimerkiksi ystävät tai kaverukset
voivat homotella toisiaan leikkisästi ja näin todistaa olevansa niin hyviä ystäviä, että
voivat jopa homotella toisiaan.

Homotteluun puuttuminen on joskus hankalaa sen takia, että nuorten ryhmä pitää sitä yllä
koulussa. Se ei välttämättä kerro yksittäisen opiskelijan tai nuoren suhtautumisesta homo-
seksuaalisuuteen. Nuori voi homotella koulussa poikaa, jonka kanssa on ihan mielellään
tekemisissä koulun ulkopuolella.  Homottelua kuulemaan joutuvat kokevat, etteivät voi
puuttua ilmiöön, sillä heiltä itseltään menisi maine. Samaa voivat pelätä myös opettajat.

Homottelua harjoittavat myös aikuiset. Seksuaalivähemmistöistä 29 % ilmoitti joskus tai
jatkuvasti joutuvansa kuulemaan homottelua tai muuta vastaavaa nimittelyä työpaikal-
laan. Seksuaalivähemmistöistä ilmoitti homottelun kohdistuneen heihin itseensä kah-
deksan prosenttia. Varsinkin miesvaltaisilla aloilla ilmiö oli tyypillistä.

Koulun työntekijöiden tulisi puuttua homotteluun ja muuhun seksuaaliseen häirintään
ja nimittelyyn heti, kun sitä ilmenee. Yhteisillä pelisäännöillä ja kaikkien jakamilla kei-
noilla siihen voi puuttua. Turvallisen kouluilmapiirin yksi mittari on se, homotellaanko
koulussa vai ei.

Kirjallisuutta:
Lehtonen, Jukka (2003) Seksuaali ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja
ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki: Yliopistopaino ja Nuorisotutkimusverkosto.
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosio/vk/lehtonen

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati toim. (2004) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja
sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki. Työministeriö.
http://www.mol.fi/esr/fi/julkaisut/02_tutkimukset_ja_selvitykset/index.jsp
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Seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen nuorten kohtaaminen

Projektikoordinaattori Kirsi Porras
Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka
kirsi.porras@vaestoliitto.fi
Puh. 050 025942

Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikalla toimii Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama
NUSKA -kohtaamisprojekti. Projekti on kolmevuotinen, kestäen vuoden 2008 loppuun.

Nuska-kohtaamisprojektissa on kehitetty malli seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen nuorten
kohtaamiseksi ja tukemiseksi. Lisäksi projektissa työntekijät pitävät terapiavastaanottoa
seksuaalista väkivaltaa kokeneille nuorille, tarjoavat koulutusta ammattihenkilöstölle ja
pitävät turvataitotunteja ja vanhempainiltoja seksuaalisen kaltoinkohtelun ennalta-
ehkäisemiseksi.

Tärkeänä osana kohtaamis- ja verkostoitumismallin kehittämisessä on ollut seksuaali-
sesti kaltoinkohdelluille nuorille suunnatut asiakasvastaanotot, jotka ovat tavoittaneet
kohderyhmän nuoret hyvin. Vuonna 2006 käyntejä oli lähes 200.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön rikosilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti 2000-
luvulla. Eräiden arvioiden mukaan seksuaalirikosten todellinen määrä on noin nelinker-
tainen rikosilmoituksiin kirjattuihin tekoihin verrattuna. Väestöliiton tutkimuksen mukaan
(2006) jopa 11 % suomalaisista 8.  luokkalaisista on kokenut seksuaalista kaltoinkohtelua,
joka sisältää fyysistä koskettamista ja / tai seksiin pakottamista.

Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö vaikuttavat aina nuoren itsetuntoon ja minäku-
vaan. Seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneelle jää vääristynyt kuva rakkaudesta, sek-
sistä ja välittämisestä, mikä käsittelemättömänä heijastuu tulevissakin ihmissuhteissa.
Nuorille on erityisen vaikeaa selviytyä seksuaalisista loukkauksista, hyväksikäytöstä ja
väkivallasta, koska ne koetaan nöyryyttävinä sekä syyllisyyttä ja häpeää aiheuttavina.
Nämä kokemukset rakentuvat enemmän tai vähemmän pysyviksi, kipeiksi ja häpeän
leimaamiksi osiksi kehitystä ja identiteettiä. Nuori kokee herkästi olevansa huono, pilal-
la, erilainen ja leimattu etenkin, jos kaltoinkohtelu on jatkunut pitkään.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun esilletulo mahdollistuu sillä, että siitä uskalletaan kysyä
nuorelta ikätason mukaisesti esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä. Onko joku /
kukaan koskettanut sinua mielestäsi väärin? Onko joku pakottanut / painostanut sinua
koskettelemaan itseään? Onko joku painostanut / pakottanut saada koskettaa sinua eri
puolille kehoa? Oletko joutunut tekemään jotain sellaista, mitä et olisi halunnut tehdä?

Kysymys seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ei ahdista nuorta, jos nuori kokee vuorovai-
kutussuhteen turvalliseksi ja luotettavaksi ja hänelle kerrotaan, että kysymys tehdään
jokaiselle nuorelle terveystarkastuksen yhteydessä. Toisinaan nuori ei juuri sillä hetkellä
uskalla, kykene tai halua tuoda esiin mahdollista väkivallan kokemustaan, mutta kysy-
mys jää hänen mieleensä. Tällöin nuoren on huomattavasti helpompi palata hänelle
tehtyyn kysymykseen ja kertoa kokemuksestaan myöhemmin. Onhan hän saanut kysy-
myksen perusteella luvan puhua ikävästä tapahtumasta.

Nuori tarvitsee luotettavan ja turvallisen aikuisen, joka kestää kuulemaansa. Terveyden-
hoitaja voi olla avainhenkilö, joka kuulee nuoren hädän ja osaa tarvittaessa ohjata hänet
jatkohoidon piiriin.

Lisätietoa: http://www.vaestoliitto.fi/seksuaaliterveys/nuorten_seksuaalinen_kaltoinkoht/
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Pop In -hanke 2006–2008 seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä vastaan
– kokemuksia Tyttöjen Talolta®

Projektivastaava Susanna Ruuhilahti
Tyttöjen Talo
susanna.ruuhilahti@tyttojentalo.fi
Puh (09) 824 05222

Tyttöjen Talo® tarjoaa nuorelle (10–28 v.) mahdollisuuden tulla matalan kynnyksen tuen
piiriin. Maksuton, ajanvaraukseton, ilta-aikainen ja nimetön seksuaalineuvonta tavoittaa
monet seksuaalisuuden osa-alueella oireilevat tytöt sekä seksuaalista väkivaltaa koh-
danneet, jotka eivät hakeudu julkisen terveydenhuollon piiriin. Tapaamisten myötä riski-
käyttäytymistä voidaan koettaa katkaista ja tyttöä voimauttaa löytämään hyviä asioita
itsestä ja tätä kautta tukea hyvinvointia edistäviä elämäntapoja.

Tärkeäksi yksilötyössä on osoittautunut kiireettömän ja joskus useita tapaamisia vaati-
van puheettoman ajan tarjoaminen, nuoren toiveiden kuuleminen ja herkkyys ennakoi-
da asioita, joita tyttö mukanaan kantaa. Mutismi on erittäin yleinen ilmiö asiakkaidemme
keskuudessa. Tyttöjä yhdistää myös monet ongelmat heidän elämässään – perheet ovat
usein kaottisia, jopa vaarallisia paikkoja. Tytöt ovat yksinäisiä tai muiden ihmisten karttamia
eikä heillä useinkaan ole ketään, jolle kertoa koetusta väkivallasta. Sanattomuuden rik-
kominen ja luottamuksen saavuttaminen vaatii työntekijältä taitoa, uskallusta lähestyä
tyttöä kärsivällisesti, aluksi usein sanattomin menetelmin. Työtä tehdään tyttöjen koko
elämää mukana kantaen, arjessa auttaen ja tukien. Tärkeän ryhmän muodostavat maa-
han muuttaneet tytöt, joilla on monia erityislaatuisia haasteita elämässään koetun sek-
suaalisen väkivallan trauman lisäksi.

Ryhmämuotoinen tuki tarjoaa tytöille mahdollisuuden vertaistukeen. Lukukausittain koo-
taan 1–2 ryhmää seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneille tytöille että sek-
suaalisuuden osa-alueella oireileville. Ryhmiin osallistujat haastatellaan ja osallistujilta
edellytetään sitoutumista ryhmään koko ajaksi. Ryhmät kokoontuvat 15 kertaa tai ovat
viikonlopun mittaisia tyttöjen toiveiden mukaan. Keväällä 2007 yhdistettiin ryhmäprosessiin
reikihoitoja tytöille viikoittain. Kosketuksen merkitys ja kokemus rauhoittumisesta, luotta-
muksesta ja hoivasta koettiin eritäin hyviksi ja tärkeiksi asioiksi. Erityisesti univaikeudet
helpottuivat huomattavasti

Keskiössä ryhmissä ovat itsensä prosessointi, omien tunteiden ja tapahtumien vaikutuste
arviointi omaan arkeen, peilaaminen ja voimaantuminen. Ryhmiin tytöt ohjautuvat mo-
nia eri reittejä, useimmiten kuitenkin oma-aloitteisesti koulutustuokioiden jälkeen tai
mainoksen itse nähtyään.

Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä myyteistä puhuminen on tärkeää koululaisten kanssa.
Nuorten palaute tuokioista on ollut positiivista ja aihe on koettu tärkeäksi. Maksutonta,
moniammatillista koulutusta on tarjottu opetustoimen ja Klaari Helsingin kanssa yhteis-
työssä myös nuoria kohtaaville aikuisille lukukausittain neljästi. Keväällä 2007 aiheet
käsittelivät mm. seksuaalista väkivaltaa ja tämän koulutuksen myötä rakentui ammatti-
henkilöille toimintamalli, kuinka toimia nuoren kertoessa kokemastaan seksuaalisesta
väkivallasta.

Hanke pyrkii myös herättämään julkista keskustelua nuorten kohtaamasta seksuaali-
sesta väkivallasta ja vastustamaan väkivaltaa. Tammikuussa 2007 julkaistiin Kylmää ja
Yksinäistä levy, jota saa tilata maksutta www.kylmalevy.fi. Samalta sivustolta löytyy myös
julistekampanja, joka oli näkyvillä syksyllä 2006 Helsingin metroasemilla.
Lisätietoja: www.tyttojentalo.fi
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Seksitietoa pelaten

THM, projektipäällikkö Ritva Väistö,
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
ritva.vaisto@pkamk.fi
Puh. 050 3048227

TIETOISEKSI -seksuaaliterveyden edistämisen peli yläkouluikäisille on uusi tapa saada
tietoa seksuaaliterveydestä.  Pelin kehitti kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa Johanna
Malinen ja Maija Poutiainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat kehitti-
vät omaan terveydenhoitajatutkintoon liittyvänä kehittämistehtävänään Trivial Pursuit -
tyyppisen pelin, jota voi käyttää seksuaaliterveyden opetuksessa.

Tutkimusten mukaan kokemuksellinen oppiminen edistää parhaiten nuorten seksuaali-
terveystietojen omaksumista. Kokemuksellisessa oppimisessa nuorten oma osallistumi-
nen on tärkeä ja motivoiva tekijä. On myös selvitetty, että nuorten seksuaaliterveystietojen
paraneminen on yhteydessä siihen, kuinka paljon nuori osallistuu seksuaaliterveyttä
edistäviin tapahtumiin ja toimintoihin.

Kouluissa turvaudutaan helposti luokkaopetukseen ja vähemmälle jäävät monet luovem-
mat menetelmät kuten draama, pelit ja leikit.  Nuoret toivoisivat näiden kaltaisten mene-
telmien käyttöä omassa opetuksessaan.

Pelin idea

Peli sisältää kysymyksiä sukupuolitaudeista ja niiden ehkäisystä (punaiset kortit), raskau-
den ehkäisystä (siniset kortit) ja kehittymisestä naiseksi ja mieheksi (keltaiset kortit). Kus-
takin aihealueesta on 40 kysymystä. Peliä voi pelata joko ryhmässä tai yksin. Nopan avul-
la arvotaan kysymyksen aihepiiri. Kysymykset ovat kortin toiselle puolella ja oikea vastaus
kortin toisella puolella. Vastaukset arvioidaan pisteillä. Oikeasta vastauksesta saa kaksi
pistettä, osittain oikeasta saa yhden pisteen ja täysin väärästä saa nolla pistettä. Voittaja
on eniten pisteitä saanut. Terveydenhoitajan tai muun ohjaajan on tärkeää olla paikalla
kun peliä pelataan, jotta hän voi vastata mahdollisesti ilmeneviin kysymyksiin.

Peliä voidaan käyttää seksuaaliterveyden edistämisessä ohjauksen tukena tai keskus-
telun pohjana. Peli tarjoaa uuden ja erilaisen tavan oppia seksuaaliterveyttä. Nuoret
ovat ottaneet pelin innostuneesti vastaan.  Toivomme, että sitä voisi hyödyntää laajem-
minkin Suomen eri kouluissa.

Otamme miellämme vastaan palautetta kokemuksistanne pelin hyödyllisyydestä
seksuaaliterveyden edistämisessä.

Peliä voi tilata Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulusta osoitteesta
anne.martikainen@pkamk.fi
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KiVa Koulu -hanke: Peruskouluille suunnattu ohjelma koulukiusaamisen
ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Erikoistutkija Elisa Poskiparta
Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus
elipos@utu.fi
Christina Salmivalli
Turun yliopisto, psykologian laitos

Koulukiusaaminen on vakava ongelma. Systemaattisen kiusaamisen kohteeksi joutuu
joka kymmenes suomalainen peruskoulun oppilas, eikä kiusattujen määrää ole pystytty
viimeisen kymmenen vuoden aikana kansallisella tasolla vähentämään. Vaikka Suomi
on pitkään ollut yksi kiusaamista koskevan tutkimuksen edelläkävijämaita, meiltä on
puuttunut  laaja, tutkittuun tietoon perustuva kiusaamisen vastaisen ohjelma.

KiVa Koulu -ohjelma on Opetusministeriön rahoittama, Turun yliopistossa kehitettävä  koulu-
kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpidekokonaisuus (www.kivakoulu.fi).
Ohjelma on tarkoitettu perusopetusta antavien koulujen käyttöön ja sen toimenpiteet suun-
tautuvat niin koulujen, luokkien kuin yksittäisten oppilaidenkin tasolle – lasten ja nuorten
vanhempia unohtamatta. Ohjelmasta laaditaan erilliset suomen- ja ruotsinkieliset versiot
luokka-asteille 1–3., 4–6., ja 7–9. Ohjelmaa kokeillaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa ovat mukana vuosiluokat 4–6 ja vuotta myöhemmin toisessa vaiheessa
vuosiluokat 1 – 3 ja 7 – 9. Kokeilu käsittää sekä opettajien kouluttautumisen ohjelman
käyttäjiksi että ohjelman vaikuttavuustutkimuksen. Kokeiluvaihe käynnistyi vuoden 2007
alussa ja koko ohjelma on valmis valtakunnalliseen käyttöön syksystä 2009 alkaen.

KiVa Koulu -ohjelman kolme päätavoitetta ovat: (1) kiusaamisen ennaltaehkäiseminen
(2) meneillään olevan kiusaamisen lopettaminen ja (3) kiusatuksi joutumisen kielteisten
seurausten minimointi. Ohjelman erityispiirteenä on koko ryhmään vaikuttaminen niin,
että luokan normit muuttuvat kiusaamisen vastaisiksi ja oppilaat omaksuvat keinoja tu-
kea kiusattua. Kaikissa luokissa käydään opettajan johdolla läpi 10 oppituntia, joiden
aikana käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja keskusteluin, harjoituksin sekä virtu-
aalista KiVa-peliä hyödyntäen. Oppituntien aikana rakentuvat vähitellen kiusaamisen
vastaiset säännöt, joista kootaan lukuvuoden lopuksi KiVa-sopimus. Kolmen aikuisen
muodostama tiimi selvittää koulussa esille tulevat kiusaamistapaukset. Selvittämiskeskus-
telut kiusatun oppilaan sekä kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa käydään
sekä välittömästi kiusaamistapauksen ilmaantuessa että myöhemmin kiusaamisen päät-
tymisen varmistamiseksi. Lisäksi kiusatun oppilaan luokanopettaja keskustelee tapaus-
ten yhteydessä muutaman sellaisen luokkatoverin kanssa, joiden hän arvelee voivan
jatkossa tukea kiusattua. Koko koulu pyritään sitouttamaan KiVa Koulu -ohjelman käyt-
töön mm. tarjoamalla heille keinoja arvioida omaa tilannettaan ja seurata siinä tapahtu-
via muutoksia. Jokaiseen kotiin lähetetään oppilaiden mukana tietoa kiusaamisesta ja
vanhempien keinoista puuttua siihen.
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Koulukiusaamisen eri muotojen yleisyys alakouluissa:
KiVa Koulu -hankkeen kyselyn tuloksia 3. -–  5. luokan osalta

Tutkija Antti Kärnä
Turun yliopisto, Psykologian laitos
antti.karna@utu.fi

Koulukiusaaminen on aggressiivista käytöstä, jossa tietylle oppilaalle aiheutetaan tahal-
laan ja toistuvasti pahaa mieltä. Siihen kuuluu valtasuhteiden epätasapaino: kiusaaja on
esimerkiksi fyysisen voimakkuutensa perusteella valta-asemassa kiusattuun nähden,
jonka on siten vaikea puolustaa itseään. Kiusaaminen on siis vallan tai voiman väärin-
käyttöä, ja näin se eroaa muista lasten välisen aggression muodoista, kuten esimerkiksi
riidasta.

Toukokuussa 2007 KiVa Koulu -hankkeessa selvitettiin koulukiusaamisen yleisyyttä pe-
ruskoulun 3.–5. luokilla. Otannassa oli poimittu 78 koulun lääneittäin ositettu satunnaisotos
niiden lähes 300 koulun joukosta, jotka olivat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi KiVa Koulu
-hankkeeseen. Otos koostui 8 248 oppilaasta noin 400 luokalta.

Ensin kiusaaminen määriteltiin oppilaille, minkä jälkeen oppilaat arvioivat, miten usein
he parin viime kuukauden aikana ovat joutuneet kiusatuiksi tai kiusanneet muita. Lisäksi
heiltä kysyttiin vastaavasti kiusaamisen eri muodoista, miten usein he ovat olleet niiden
kohteina tai kiusanneet kyseisellä tavalla itse.  Jos vastaus näihin kysymyksiin oli 2 tai 3
kertaa kuukaudessa tai useammin, oppilas luokiteltiin kysymyksestä riippuen joko
kiusatuksi tai kiusaajaksi.

Yhteensä 7 292 oppilasta (88,4 %) vastasi kaikkiin kiusaamista koskeneisiin kysymyksiin.
Näistä oppilaista kiusattuja oli 16,3 %, ja kiusaajia oli 6,0 %. Kiusatuksi joutuneiden määrä
väheni 3.–5. luokalle (20,3–13,9 %), kun taas toisia kiusaavien oppilaiden osuus pysyi
lähes samana (6,6–5,6 %). Pojat joutuivat kiusatuksi ja kiusasivat toisia useammin kuin
tytöt (kiusatuksi joutuminen 17,3 % vrt. 15,2 % ja toisten kiusaaminen 8,4 % vrt. 3,5 %).
Ruotsinkieliset oppilaat joutuivat harvemmin kiusatuksi kuin suomenkieliset (13,0 % vrt.
16,7 %), mutta toisten kiusaaminen oli ruotsin- ja suomenkielisten oppilaiden parissa suu-
rin piirtein yhtä yleistä (4,8 % vrt. 6,1 %). Kiusatuksi joutuneista 28,8 % oli kokenut kiusaa-
mista vuoden ajan tai pitempään.

Oppilaat olivat kokeneet seuraavia kiusaamisen muotoja: nimittely ja naurunalaiseksi
tekeminen (10,2 % oppilaista), huomiotta jättäminen ja sulkeminen kaveriporukan ulko-
puolelle (6,3 %), kiusaaminen seksuaalisilla nimityksillä, eleillä tai teoilla (6,3 %), valhei-
den ja ilkeiden juorujen levittäminen (5,5 %), lyöminen, potkiminen ja töniminen (5,1 %),
kiusaaminen rotua tai ihonväriä koskevilla ilkeillä nimityksillä, huomautuksilla tai eleillä
(4,1 %), uhkailu tai pakottaminen tekemään asioita (2,3 %), kännykän tai internetin kaut-
ta kiusaaminen (2,2 %), rahan vieminen tai tavaroiden vieminen tai rikkominen (1,5 %).
Lisäksi jotakin muunlaista kiusaamista raportoi kokeneensa 5,6 % oppilaista.
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Älä sulje silmiäsi kiusaamiselta – kiusaamiskyselyn tuloksia.

Nuorisotyön suunnittelija Reija Salovaara
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
reija.salovaara@mll.fi

Kiusatut lapset kokevat, että he eivät saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL)
suureen kiusaamiskyselyyn 2006 vastanneista, koulussa kiusatuista lapsista vain 55
prosenttia kertoi kiusaamisesta vanhemmilleen. Kuitenkin 79 prosenttia vanhemmista
uskoi, että lapsi kertoisi heille, jos häntä kiusattaisiin.

MLL:n kiusaamiskyselyssä kysyttiin koulukiusaamisesta sekä lapsilta ja nuorilta että van-
hemmilta. Kyselyt toteutettiin internetissä elo-syyskuun 2006 aikana. Nuorten kyselyyn
saatiin 5 420 vastausta ja vanhempien kyselyyn 1 084 vastausta. Kyselyyn vastanneista
lapsista ja nuorista 22 prosenttia oli kokenut kiusaamista kuluneen vuoden aikana. Nuo-
rista 11 prosenttia oli nähnyt joka päivä, kun jotakuta kiusataan. Kyselyyn vastanneista
vanhemmista 31 prosenttia kertoi, että hänen lastaan on kiusattu.

Vain puolet kiusatuista kertoo vanhemmilleen

Kiusatut lapset kertoivat tilanteestaan useimmiten kaverille (65 %). Vanhemmilleen ker-
too 55 prosenttia ja opettajalle 45 prosenttia kiusatuista. Muille koulun aikuisille kerrottiin
huomattavasti harvemmin. Kiusaamisesta kertominen ei kuitenkaan välttämättä paran-
tanut kiusatun tilannetta. Noin 46 prosenttia niistä, jotka olivat kertoneet kiusaamisesta,
tunsivat, että tilanne pysyi ennallaan. Kiusaamisesta kertoneista 22 prosenttia sanoi
tilanteen jopa vaikeutuneen. Vain 32 prosenttia kertoi kiusaamisesta kertomisen
helpottaneen tilannetta.

Nuoret eivät usko saavansa apua aikuiselta. Kaikista nuorista vastaajista 57 prosenttia
oli sitä mieltä, että nuori ei saa riittävästi apua. Syy tähän on nuorten mielestä se, että
kertominen pahentaa tilannetta (40 prosenttia vastaajista) tai ettei aikuinen tee mitään
(25 prosenttia). Sen lisäksi 43 prosenttia vastaajista ilmoitti vain, ettei tee mieli kertoa
aikuiselle.

Opettajat avainasemassa

Opettajat näkevät parhaiten, jos lasta kiusataan koulussa. Opettaja on koulussa lapselle
lähin käsillä oleva aikuinen. Siitä huolimatta kiusatuista lapsista vain 45 prosenttia ker-
too kiusaamisesta opettajalle. Kaikista nuorista vastaajista 57 prosenttia oli sitä mieltä,
että opettajalle kannattaa kertoa. Tilannetta ei voi pitää hyvänä, jos näin suuri osa lapsia
ei halua kertoa pahasta olostaan aikuiselle, jolla on parhaat mahdollisuudet puuttua
nopeasti tilanteeseen. Opetussuunnitelman mukaan kiusaamista on käsiteltävä koulus-
sa. Kuitenkin joka kolmas kyselyyn vastannut nuori kertoo, ettei asiaa ole käsitelty.

MLL toteuttaa kiusaamiskyselyn myös 2007

Opettajien ääni on jäänyt liian vähälle kiusaamisen syitä ja ratkaisumalleja pohdittaes-
sa. Siksi on tärkeä tuoda esiin opettajien kokemus heidän mahdollisuuksistaan ja tuen
tarpeistaan kiusaamisen ehkäisemisessä. Tänä syksynä kiusaamiskysely tehdään pe-
ruskoulun oppilaille ja opettajille. Kyselyaineisto kerätään internetissä 13.–31.8. Kyse-
lyyn voi vastata osoitteessa www.mll.fi. Kyselyn tulokset julkaistaan MLL:n nettisivuilla
www.mll.fi/ajankohtaista/uutiset  viikolla 38.
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Liikunnallisia vinkkejä koululaisten painonhallintaan

Yliassistentti, liikunnanopettaja LitT Arja Sääkslahti,
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos
arja.saakslahti@sport.jyu.fi

Koululainen tarvitsee liikuntaa normaalin fyysisen kasvunsa tueksi sekä sellaisten moto-
risten perustaitojen oppimiseen, joiden avulla hän selviytyy jokapäiväisen elämän vaati-
muksista. Liikunnan avulla voidaan tukea myös koululaisen oppimisvalmiuksia. Lapsen
päivittäinen hyvinvointi ja jaksaminen ovat yhteydessä hänen päivittäisen liikunnan mää-
rään sekä fyysiseen kuntoon. Riittävä fyysinen rasitus takaa sen, että lapsi haluaa välillä
olla paikallaan ja keskittyä yksittäiseen tehtävään. Liikunnasta seuraa myös näläntunne
sekä halu riittävään lepoon. Koska liikunnalla on hyvin merkittävä rooli koululaisen elä-
mässä, jokaista lasta tulee rohkaista ja kannustaa liikkumaan.

Liikunta on tehokkaimmillaan ylipainon ehkäisemisessä:
• pitkäkestoista ja matalatehoista liikuntaa päivittäin eli ns. arkiliikuntaa

riittävän paljon: koulumatkojen kulkeminen omin lihasvoimin!
• lihasvoimaa kehittävää liikuntaa muutamia kertoja viikossa

Liikunnalla on tärkeä tehtävä myönteisen minäkuvan ja erityisesti kehonkuvan syntymi-
sessä ja ylläpitämisessä:

• oman kehon äärirajat tutuiksi mm. paini- ja voimistelutyyppisissä
liikuntaharjoitteissa

• lihasten jännityksen ja rentouden tilojen aktiivinen vaihtelu ennalta-
ehkäisee staattisista työasennoista aiheutuvia jännitystiloja

• liikunnan intensiteettiä vaihtelemalla koululainen oppii ymmärtämään, että
sydämen sykkeen kiihtyminen on normaalia, hengityksen tihentyminen sekä
hikoileminen ovat kehon normaaleja fysiologisia toimintoja

Liikunta auttaa säännöllisen päivärytmin löytymisessä:
• koska itseään ”rasittaa” fyysisesti, tulee nälkä. Siihen tarpeeseen tulee

vastata säännöllisillä ruoka-ajoilla
• Liikkuminen väsyttää ja siksi unen tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan unta.

Illalla ei tarvitse unta houkutella.

Suomessa ylipainoisten koululaisten määrä lisääntyy koko ajan. Jos lapselle on jo kerty-
nyt ylipainoa, hänelle voi suositella harrastukseksi:

• liikuntamuotoja, joissa ei joudu kannattelemaan koko kehon painoa,
esim. pyöräily, uinti, melonta, ratsastus

• pitkäkestoista ja matalatehoista liikuntaa, kuten kävely tai hiihto
• pallopeleistä erityisesti tarkkuuspelejä kuten keilailua, curlingia tai golfia
• kaikkea liikuntaa mikä kiinnostaa lasta itseään, mutta harrastuksen aloitta-

minen on syytä tehdä niin että liikunnan intensiteetti lisääntyy vähitellen
Kaikki pienetkin lisäykset liikunnan määrässä ovat hyödyksi!
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keskiviikko, rinnakkaissessio  J

Nuorten lihavuuteen liittyvän neuvonnan vuorovaikutus
– näkökulmana motivoiva haastattelu

Tutkija Sanna Salmela
Jyväskylän yliopisto
Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
sanna.salmela@sport.jyu.fi
Puh. (014) 260 2189

Nuorten lihavuuden yleistyminen on terveysneuvonnan vuorovaikutuksen kannalta haas-
teellista, sillä nuoret usein vastustavat autoritäärisiä toimintatapoja, haluavat autonomi-
aa eivätkä yleensä tiedosta lihavuudesta aiheutuvia riskejä omakohtaisesti. Lisäksi
ambivalenssi eli sisäinen ristiriita lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvistä asioista on
nuorilla yleistä.

Motivoiva haastattelu (MH) on neuvontamenetelmä, joka on suunnattu sisäisen ristirii-
dan käsittelemiseen ja ratkaisemiseen. Menetelmän tarkoituksena on tässä yhteydessä
tukea nuoren luonnollista elintapojen muutosta käyttämällä empaattista, reflektoivaa ja
muutosvastarintaa käsittelevää vuorovaikutustapaa. MH:n käytön eduista aikuisille
suunnatussa neuvonnassa on vahva tieteellinen näyttö. Mielenkiinto menetelmän käyt-
töön myös nuorten neuvonnassa on vahvassa kasvussa, mutta varsinaisten johtopää-
tösten tekeminen sen vaikuttavuudesta on tutkimusten vähäisyyden vuoksi vielä liian
aikaista. MH tarjoaa kuitenkin teoriassa yhden varteenotettavan mahdollisuuden omien
neuvontataitojen kehittämiselle.

MH:ssa käytetään useimmille tuttuja neuvontakeinoja, kuten avoimia kysymyksiä (mikä,
mitä, miten, milloin...), reflektiivistä eli nuoren itsearviointia tukevaa kuuntelua sekä
empatian ilmaisemista. Menetelmän perusajatuksena onkin se, että em. keinoja käyte-
tään systemaattisesti, ei satunnaisesti. MH:n keskeisenä tavoitteena on saada nuori
ilmaisemaan painoonsa ja elintapoihinsa liittyviä ajatuksia ja tunteita niin ymmärrettä-
västi, että hän itse näkisi oman tilanteensa ja ratkaisuvaihtoehdot.

Nuorten motivoivassa haastattelussa neuvojan olisi hyvä välttää sanoja ”ongelma” ja
”huoli”, koska ne aiheuttavat vastustusta. Näiden sijasta olisi suositeltavaa käyttää esi-
merkiksi ilmaisuja ”sinun elintapasi” ja ”sinun valintasi”. Neuvojan tulisi antaa hiljaisillekin
nuorille tilaa puhua. Jos nuori ilmaisee epäilyä tai haluttomuutta sitoutua keskusteluun,
neuvojan kannattaa nostaa nämä tunteet esille ja pyrkiä keskustelemaan niistä ja niiden
taustoista. Erottuakseen muista neuvoja voi yrittää löytää aiheeseen jonkin uuden näkö-
kulman, jolle muut aikuiset eivät ole nuorta vielä altistaneet.
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keskiviikko, rinnakkaissessio  J

Psykologisia näkemyksiä syömishäiriöihin ja painonhallintaan

Professori Raimo Lappalainen,
Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
raimo.lappalainen@psyka.jyu.fi

Syömishäiriöihin näyttää liittyvän joitakin tärkeitä psykologisia mekanismeja, joita kan-
nattaa huomioida pohdittaessa syömishäiriöiden ennaltaehkäisyä ja niihin vaikuttamis-
ta. Syömishäiriöisillä asiakkailla esiintyy usein liiallista kontrollia tai ”psykologista jäyk-
kyyttä”, joka voi liittyä myös muihin asioihin kuin syömiseen. Kontrolli ilmenee runsaina
jäykkinä sääntöinä ja välttämiskäyttäytymisenä. Kontrolliin liittyviä ilmiöitä ovat myös
voimakas ruokailun rajoittaminen ja dieetti sekä pienet ruokamäärät, useiden ruokien
välttäminen ja epäsäännölliset ruokailut. Kolmas syömishäiriöihin liittyvä riskitekijä voi
olla tunnemuutosten heikko sietäminen eli vaikeus hyväksyä negatiivisia tunnetiloja.

Syömishäiriöitä huomattavasti yleisempi ongelma on ylipaino. Nuorten ylipainoon tulisi
puuttua varhaisessa vaiheessa, mutta miten? Onko riskinä syömishäiriöiden kehittymi-
nen? Sekä ylipaino-ongelmia että syömishäiriöitä voitaisiin todennäköisesti ennalta-
ehkäistä ja hoitaa lisäämällä lasten ja nuorten psykologista joustavuutta, huolehtimalla
siitä, että syödään säännöllisesti, mutta pieniä annoksia sekä opettelemalla hyväksy-
mään negatiiviset tunteet ja pienet vastoinkäymiset osana elämää. Syömishäiriöihin ja
painonhallintaan liittyvien ongelmien hoitoa voidaan helpottaa tekemällä lapsen, nuoren
ja perheen kanssa yhteinen kuvaus tilanteesta, soveltamalla itsehavaintoja ja tekemällä
erilaisia rajattuja muutoskokeiluja. Tavoitteena tulisi olla hyvän elämän edistäminen. Tällöin
hoito ei ole sairauden tai ongelmien hoitoa vaan hyvän elämän edistämistä lisäämällä
tekoja, joista on hyviä pitkäaikaisia seurauksia ja jotka sovitaan yksilöllisesti lapsen tai
nuoren kanssa.

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

54

Posterinäyttely Mikkelin ammattikorkeakoulu

Nuorten elinolojen kehittäminen Etelä-Savossa -hanke

Juuso Hieta1, Sanna Kuosmanen1, Helena Helve2, Tomi Virkkunen1
1 Mikkelin ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@mikkeliamk.fi
2 Kuopion yliopisto, etunimi.sukunimi@uku.fi

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Etelä-Savon on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, miten
nuoret kiinnittyvät maakuntaan ja omaan kotiseutuun. Kiinnittymistä edesauttaa tunne
osallisuudesta sekä usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Myös nuorten ikäluokkien psyyk-
kinen ja sosiaalinen terveys ovat ratkaisevassa asemassa maakunnan tulevaisuuden
kannalta.
Mikkelin ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suo-
men lääninhallituksen rahoittama Nuorten elinolojen kehittäminen Etelä-Savossa -han-
ke, jonka tavoitteena on etsiä tapoja toteuttaa nuorten elinolojen edistämisen poikki-
hallinnollista koordinointia sekä nuorten kuulemista ja vaikuttamista Etelä-Savossa. Hank-
keen tuloksena syntyy vuosille 2008–2012 tehtävä nuorisopoliittinen toimenpideohjelma,
joka edistää nuorten hyvinvointia Etelä-Savossa kokoamalla yhteen tietoa nuorten elin-
oloista sekä luomalla pitkän aikavälin linjauksia ja toimenpiteitä.
Hankkeen toimijatahoina ovat julkisen palvelujärjestelmän, maakunnan ammattikorkea-
koulujen ja kansalaisjärjestöjen lisäksi maakunnan nuoret ja heidän vanhempansa. Hank-
keen toiminta-aika on 18.1.–31.12.2007.

Hankkeen toimenpiteet sekä tiedonkeruu- ja työskentelymuodot
Hankkeen tavoitteisiin pyritään kartoittamalla maakunnan nuorisoalan toimijaverkosto.
Hankkeessa selvitetään myös nuorten elinolojen vahvuuksia, heikkouksia, tulevaisuu-
den haasteita ja painopistealueita Etelä-Savossa. Kartoittamistyö on käynnistynyt ke-
väällä 2007 maakunnan nuorisoalan toimijoille ja nuorille suunnatuilla kyselyillä,
haastatteluilla ja tapaamisilla eri puolilla maakuntaa. Kartoittamistyötä syvennetään syk-
syllä 2007 järjestettävissä asiantuntijafoorumeissa, joiden pohjalta laaditaan ehdotuk-
set nuorten elinolojen kehittämiseksi. Myös vanhempien ja kansalaisjärjestöjen edusta-
jien näkemyksiä kuullaan syksyllä 2007.
Hankkeessa kehitetään lisäksi maakunnallinen malli nuorten kuulemiseen ja vaikuttami-
seen sovellettavaksi eri seutukunnissa. Nuorten näkemyksiä kuulemista ja vaikuttamis-
ta edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä kerätään sekä kyselyillä, haastatteluilla että kirjal-
lisella eläytymismenetelmäaineistolla. Hankkeessa kartoitetaan myös olemassa olevia
nuorten kuulemis- ja vaikuttamismalleja. Syksyllä 2007 nuorille järjestetään alueellisia
vaikuttamisfoorumeita, joissa tuotetaan yhteistyössä nuorten kanssa ehdotukset nuor-
ten kuulemisen järjestämiseksi.

Alustavia tuloksia
Nuorten elinolojen haasteiksi Etelä-Savossa ovat kyselyjen ja haastattelujen pohjalta
nousemassa mm. nuorten päihteiden käyttöön, mielenterveyteen, internetmaailman
hallitsevuuteen sekä nuorten eriarvoistumiseen liittyvät kysymykset. Elinympäristön tur-
vallisuus ja saatavilla olevat tukirakenteet näyttäytyvät puolestaan maakunnan vahvuuk-
sina alustavien analyysien perusteella. Nuorten kuulemis- ja vaikuttamiskäytännöt ovat
maakunnassa vaihtelevia. Nuoriso-valtuustotoiminnan tukeminen sekä konkreettisten
ja helppojen vaikuttamismahdollisuuksien aktiivinen tarjoaminen aikuisten taholta tule-
vat eläytymistarinoissa esiin nuorten vaikuttamista edistävinä tekijöinä. Myös kokemus
kuulluksi tulemisesta sekä vaikuttamismahdollisuuksien mielenkiintoisuus ja nuorten
näköisyys näyttävät tarinoissa edistävän nuorten aktiivisuutta.
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FRIENDS – ystävä itselle ja muille

FRIENDS on kouluissa toteutettava ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjel-
ma. Viikoittaisissa tapaamisissa oppilaat pohtivat ja tekevät FRIENDS-harjoituskirjan
tehtäviä, joissa etsitään konkreettisia keinoja selviytyä huolta ja pelkoa aiheuttavista
arkielämän tilanteista. Hyviä tuloksia maailmalla saavuttanut ohjelma perustuu ennen
kaikkea ryhmän, oman koululuokan, hyödyntämiseen. Tavoitteena on innostaa myös
perheet mukaan kehittämään tunnetaitoja.

FRIENDS toimii varhaisen puuttumisen työvälineenä ongelmakohtia paikantaen sekä
lasten ja nuorten hyvinvointia tukien. Ohjelman avulla lapset ja nuoret oppivat tunnista-
maan ja käsittelemään kielteisiä tunnetilojaan – pelkoja, huolia ja mahdollisia masen-
nuksen oireita. Näin negatiivisten tunteiden kuten ahdistuksen ja stressin hallinta mah-
dollistuu myöhemmässäkin elämässä. FRIENDS tarjoaa tärkeitä työkaluja tasapainoi-
seen elämänhallintaan, vahvistaa minäkuvaa ja omanarvontunnetta sekä lisää uskoa
omaan kyvykkyyteen.

FRIENDS-ohjelman toteuttajana toimivat tehtävään perehdytetyt opettajat ja koulu-
terveydenhoitajat, -psykologit tai -kuraattorit. Suomessa kouluttajaorganisaationa toimii
Aseman Lapset ry, joka myös tuottaa ohjelmassa käytettävän materiaalin: FRIENDS-
harjoituskirjan oppilaille ja FRIENDS-opettajan oppaan.

Ohjelmaa voidaan toteuttaa osana sekä ala- että yläkoulun opetusta. FRIENDS raken-
tuu kymmenestä viikoittaisesta (ohjeellinen), noin 60 minuuttia kestävästä ryhmä-
tapaamisesta sekä kahdesta myöhemmin järjestettävästä kertausoppitunnista. Jokai-
nen oppilas saa oman FRIENDS-oppikirjan, jota hyödynnetään tunneilla. Ryhmän oh-
jaajille järjestetään koulutuspäivä, jossa ohjelmaa ja sen sisältöjä käsitellään. He saavat
käyttöönsä myös FRIENDS-opettajan oppaan, jossa esitellään ohjelman sisällöt ja run-
saasti erilaisia ideoita niiden toteutukseen. Opettaja voi poimia kirjasta omalle ryhmälleen
hyödyllisimmiksi arvioimansa tehtävät. Aseman Lapset ry:n ohjelmaan koulutetut työn-
tekijät ovat koulujen tukena ja osallistuvat tarpeen mukaan FRIENDS-tunneille.

Vanhempien rooli on ohjelman onnistumisen kannalta keskeinen ja vanhemmille järjes-
tetäänkin yksi tai kaksi vanhempainiltaa, joiden tarkoituksena on tutustuttaa heidät läpi-
käytäviin sisältöihin. Vanhempainillan voi yhdistää osaksi luokan yleistä vanhempainiltaa.
Ryhmän ohjaajan niin toivoessa Aseman Lapset ry:n työntekijät osallistuvat vanhempain-
illan vetämiseen.

FRIENDS on alun perin lähtöisin Australiasta, ja on nykyisin käytössä useissa eri mais-
sa. Ohjelma perustuu kattavaan tieteelliseen tutkimukseen, arviointiin ja käytännön ko-
kemukseen. Myös Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) tukee ja
suosittelee FRIENDS -ohjelmaa.

FRIENDS-ohjelma on aloitettu muutamissa helsinkiläisissä kouluissa, 5. luokilla, yhteis-
työssä Helsingin kaupungin opetusviraston ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa.
Suomessa Kansanterveyslaitos on tutkinut ohjelman toimivuutta ja soveltumista Suo-
men koulukulttuuriin. Opettajilta, lapsilta ja heidän vanhemmiltaan saatu palaute ohjel-
masta on ollut erittäin myönteistä; sekä oppilaat että opettajat ovat kokeneet FRIENDSin
hauskaksi ja hyödylliseksi. Ohjelman tuominen kouluihin on saanut osakseen paljon
kiitosta, sillä vastaavaa ei Suomessa aiemmin ole ollut tarjolla. Suunnitelmissa on aloit-
taa ohjelma myös 6. ja 7. luokilla.
Lisätietoja:Aseman Lapset ry, www.asemanlapset.fi
Minttu Oinonen puh.040 582 3856 minttu.oinonen@asemanlapset.fi

Aseman Lapset ry
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Porin Mielenterveysseura

Elämäni eväät

Elämäni Eväät on Porin Mielenterveysseura ry:n ehkäisevän mielenterveystyön hanke
vuosina 2003–2007, jossa on tuotettu koulutusmateriaalia mielenterveydestä opettaji-
en, terveydenhoitajien ja koulukuraattorien käyttöön. Koulutusmateriaali on tarkoitettu
7.–9. -luokkalaisten opetukseen ja tavoitteena on oppilaiden omien voimavarojen, itse-
tuntemuksen sekä hyvinvoinnin tukeminen, mielenterveystietouden lisääminen ja on-
gelmien ehkäiseminen. Nuorten kasvua ja kehitystä tuetaan mielenterveystieto-koulu-
tuksella, jota oppilaat saavat 7. , 8.  ja 9. -luokilla. Tavoitteena on tuoda mielenterveys ja
siihen liittyvät asiat luontevaan käsittelyyn normaalin koulutyön puitteissa.

Elämäni Eväät -koulutusmateriaalikansiot ovat työvälineitä nuoren kasvun ja kehittymi-
sen tukemisessa. Työskentelytapoina ovat erilaiset tehtävät, harjoitukset sekä ryhmä-
keskustelut. Näkökulmana on mielenterveys. Miten käsiteltävä aihe on yhteydessä mielen-
terveyteen, miten se voi tukea tai horjuttaa omaa tasapainoa? Miten voi huolehtia omas-
ta ja läheisten hyvinvoinnista?

7. luokalla: ”Minä ja lähipiirini”

tutustuminen, itsetuntemus, tunteet ja niiden ilmaiseminen, terveet elämäntavat, luokan
ilmapiiri, ystävyys, ihastuminen ja rakastuminen

8. luokalla: ”Mitä on mielenterveys?”

mielenterveys, kriisit ja niistä selviytyminen, omat voimavarat
9. luokalla: ”Tulevaisuus ja sen tuomat haasteet”

tulevaisuuden haaveet, tavoitteiden saavuttaminen, stressi ja rentoutuminen sekä syventäen
7. ja 8. luokan aiheita

Koulutusmateriaalissa lähestymistapa on myönteinen ja tavoitteena on nuoren kasvun
ja kehityksen tukeminen. Mielenterveys nähdään arkipäiväisenä asiana ja tärkeänä voi-
mavarana.

Elämäni Eväät -koulutusmateriaali on otettu käyttöön Porissa 7. luokilla syksyllä 2004,
8. luokilla 2005 ja 9. luokilla syksyllä 2006.

Päämääränä ovat hyvän itsetunnon ja mielenterveyden eväät elämää varten.
Lisätietoa: Elämäni Eväät, Porin Mielenterveysseura ry
Projektisuunnittelija  Päivi Erkko
paivi.erkko@dnainternet.net, Puh. 040 835 9189
Projektisihteeri Aino Santalähde
aino.santalahde@dnainternet.net, Puh. 040 835 9239
www.porinmielenterveysseura.net
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten, nuorten ja vanhempien tuki

Kerro aikuiselle – Lasten ja nuorten puhelin ja netti

Lasten ja nuorten puhelin ja netti päivystää, jotta lapsella ja nuorella olisi tukenaan mah-
dollisimman monta aikuista. Soittaa tai kirjoittaa voi niin suurissa kuin pienissä jutuissa.
jotka vaivaavat mieltä. Soittaminen ja kirjoittaminen on lapselle maksutonta. Puheluihin
ja viesteihin vastaavat aikuiset, Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttamat vapaaeh-
toiset päivystäjät.

Puhelinnumeroon 0800 120 400 vastataan arkipäivisin kello 14–20 ja viikonloppuisin
kello 17–20. Juhlapyhinä päivystetään kello 14–17. Lasten ja nuorten puhelin päivystää
vuoden jokaisena päivänä.

Lasten ja nuorten nettiin lapset voivat kirjoittaa luottamuksellisen kirjeen aikuiselle miltä
tahansa internet-yhteydellä varustetulta tietokoneelta osoitteessa www.mll.fi/nuortennetti.
Kirjeisiin luvataan vastata kahden viikon aikana. Yhteydenotot ovat kertaluonteisia. Jos
asia ei ratkea tai huoli ei tunnu helpottuvan, yhteydenottaja ohjataan puhumaan asiasta
oman lähiympäristönsä aikuisten kanssa.

Älä jää yksin – Vanhempainpuhelin ja -netti

Vanhempainpuhelin ja -netti on vertaistukeen perustuva ennaltaehkäisevän lastensuojelu-
työn muoto. Vanhempainpuhelimeen 0600 12277 (0,08 euroa/minuutti + pvm) voi soit-
taa ja nettiin (www.mll.fi/vanhempainnetti) kirjoittaa, kun haluaa keskusteluapua, tukea
tai uutta näkökulmaa.

Vanhempainpuhelin päivystää tiistaisin kello 10–13 ja 17–20, torstaisin kello 14–20 ja
sunnuntaisin kello 17–20. Vanhempainnettiin otetaan yhteyttä suojatun kirjelaatikon vä-
lityksellä. Vastauksenkirjeeseen saa viimeistään kahden viikon kuluessa.

Yhteyttä voi ottaa kaikissa lapsiin ja kasvattamiseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä
kysymyksissä ja pohdinnoissa. Vanhempainpuhelimessa ja -netissä kohtaavat kaksi
vanhempaa, päivystäjä ja yhteydenottaja. Päivystäjänä toimiva äiti tai isä pystyy asettu-
maan yhteyttä ottavan äidin tai isän asemaan ja ymmärtämään perhetilanteiden haas-
teita. Yhteydenottaja voi luottaa siihen, että hän voi esiintyä nimettömänä ja hänen asi-
aansa käsitellään luottamuksellisesti.

Oma-apu ensiaskel ongelmien ratkaisuun – Tukea vanhemmille -sivusto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton internetsivuston Tukea vanhemmille -kokonaisuus
(www.mll.fi/vanhemmille) on ensiaskel orastavien ongelmien ratkaisuun. Sivustossa on
vanhemmuuden arviointiin väline, vanhemmuutta tukevia työkirjoja ja huoneentauluja
sekä koottua tietoa eri kasvatustilanteisiin. Sivuilla on myös keskusteluryhmiä.

Äidit ja isät saavat Tukea vanhemmille -sivuilta käytännön ohjeita kodin eri tilanteisiin.
Aineisto johdattelee vanhemman myös pohtimaan syvemmin vanhemmuuteensa vai-
kuttavia asioita.

Tukea vanhemmille -sivuilla on yhdistetty asiantuntijatieto vanhempien arjen kokemuk-
seen.  Laadukkaat sisällöt ja oma-apuvälineet perustuvat ajankohtaiseen ja asiantun-
tevaan lapsuuden, perhe-elämän ja vanhemmuuden tukemisen tutkittuun tietoon.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin SinäMinäMe-projekti

Kouluterveys 2003 -tutkimuksen mukaan joka kymmenennellä oppilaalla ei ole yhtään
ystävää. Tällaista tutkimustulosta ei voida sivuuttaa, kun tiedetään sosiaalisten suhtei-
den tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Yhteenliittyminen on ihmisen perustarve ja
kuuluminen hyvin toimivaan yhteisöön on puskuri kohdattaessa elämään väistämättä
kuuluvia ikäviä asioita.

Näistä taustoista lähti liikkeelle ajatus SinäMinäMe-projektista. Projektiin saatiin Raha-
automaattiyhdistyksen rahoitus vuoden 2007 loppuun asti.

Projektin tavoitteena on suunnitella, kokeilla ja kehittää koulujen käyttöön sellaisia väli-
neitä ja menetelmiä, joiden avulla voidaan lisätä oppilaiden integraatiota ja sosiaalista
hyvinvointia.

Hankkeessa toimii Hämeen piirin alueella kolme pilottikoulua; Virtain yläkoulu, Pitkäjär-
ven koulu Kangasalta sekä Luopioisten yläkoulu.

Pilottikouluissa kehitetään käytäntöjä edesauttaa niitä oppilaita, jotka eivät omaehtoisesti
löydä vertaisryhmää. Projektin aikana muun muassa koulutetaan tukioppilaita huomioi-
maan yksinjääviä oppilaita ja lähestymään heitä vertaisina. Projektin aikana kehittämis-
ja kokeilutyötä seurataan, dokumentoidaan ja arvioidaan.

Projektin pitkäkestoiset tavoitteet
• Luoda yhtenäiskouluille välineitä silottaa kuudennen ja seitsemännen

luokan nivelvaihe
• Vahvistaa ja lisätä sosiaalisen tuen muotoja kouluyhteisöissä
• Sosiaalisen hyvinvoinnin läpäiseväisyys koulutyön sisällöissä
• Edistää koululaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä yhteisöissä
• Ehkäistä koululaisten psyykkisiä oireita ja syrjäytymistä tukemalla

kouluyhteisöjä
• Vahvistaa kouluyhteisöjen voimavaroja ja parantaa yhteisöjen toimintakykyä

tuottamalla sisältöjä koulujen oppilashuoltotyöhön, tukioppilastoimintaan sekä
kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön

• koulujen yritysyhteistyön laajentaminen sosiaaliseen hyvinvointiin ja
molemminpuoliseen oppimiseen

MLL:n Hämeen piirissä on juuri alkanut myös toinen koulumaailmaan liittyvä projekti
nimeltään Eskarista ekaluokalle.

Hanke toteutetaan MLL:n Hämeen piirin alueella 6 – 8 -vuotiaiden lasten ja perheiden
hyvinvointiosaamisen edistämiseksi ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.
Yhteistyötahoja MLL:n paikallisyhdistysten lisäksi ovat mm esiopettajat, luokanopettajat
ja terveydenhoitajat.

Hankkeen aikana (2007–2009) toteutetaan erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joiden tavoit-
teena on antaa perheille yhdessäolon ja tekemisen ilon kokemuksia. Tärkeää on taata
kaikille osallistujille onnistumisen kokemuksia mm taidekasvatuksen keinoin.

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

59

Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

School Engagement, Well-being and Health

Haapasalo Ilona, Välimaa Raili, Aittola Tapio, Koskinen Noora, Linnakylä Pirjo,
    Tynjälä Jorma, Välijärvi Jouni, Kannas Lasse

School plays a significant role in the lives of young people as it socializes and prepares
them for society and for life. Young people spend a notable part of their time at school so
it is of great consequence how they experience the school environment and school life
in general. In addition, school experiences are associated with the health and well-being
of adolescents. In the PISA 2003 assessment the performance of Finnish students was
high in all assessment areas. Despite the high academic achievement, various national
and international assessments on Finnish students’ school satisfaction have not been
flattering.

The aim of this research is to study how Finnish adolescents perceive their psychosocial
school environment and how this relates to their well-being, health and health behaviours.
This study is part of a wider study called “Students’ engagement in school life” (STAGE)
which is a joint project of the Institute for Educational Research and the Research Center
for Health Promotion.

The data for this study is from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
2006 study which is a cross-national study conducted with collaboration of the World
Health Organisation (WHO). The data were collected through school-based surveys
from young people aged 11, 13 and 15 years by using anonymous standard
questionnaires. The data of 2006 study consists 387 school classes; nearly 7000 students
from grades 5, 7 and 9. The sample represents the whole of Finland. The response rate
was almost 90 %. The aim of the study is also to utilize the international data for comparing
different countries. Research approach is quantitative and statistical multivariate methods
will be used for analyzing the data.
Lisätietoa: Tohtorikoulutettava Ilona Haapasalo, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
ilona.haapasalo@ktl.jyu.fi
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Stakes, seksuaaliterveys

Tietoa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta opetuksen tueksi

Kesäkuussa 2007 on julkaistu kaksi sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta
koskevaa aineistoa, joista on hyötyä kouluissa tarjottavassa opetuksessa ja nuorten
ohjauksessa. Molemmat materiaalit on koottu laajan yhteistyön pohjalta erilaisten kan-
salaisjärjestöjen toimesta. Ministeriöt ovat rahoittaneet hankkeet.

Setlementtinuorten liitto on julkaissut opetusmateriaalin “FREDI – Pojat, tasa-arvo ja
ihmisoikeudet”. Siinä sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuskysymyksiä lähestytään poi-
kien näkökulmasta. Tyttönäkökulmainen Friidu-opas on julkaistu jo aiemmin vuonna 2004.
Oppaat ovat omanlaisiaan ja niitä voi hyvin käyttää rinnakkain. Fredi-kirjassa on tausta-
tekstejä opettajille ja kouluttajille siitä, miten yhdenvertaisuus esimerkiksi vammaisuu-
den, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen näkökulmista toteutuu
Suomessa ja maailmalla. Se sisältää monenlaisia harjoituksia, joiden avulla nuoria voi-
daan aktivoida keskustelemaan ja ajattelemaan kirjan teemoista. Kasvatusalan ammat-
tilaisten laatimien harjoitusten avulla voi konkretisoida ihmisoikeuskysymyksiä ja herä-
tellä tunteita, joita syrjintään ja eroihin liittyy. Kirjassa on hauska Jii Roikosen tekemä
kuvitus. Kirja alkaa tasavallan presidentti Tarja Halosen esipuheella. Hankkeen on ra-
hoittanut ulkoasiain ministeriö.

Ihmisoikeusliitto on julkaissut kokoomateoksen “Syrjintä Suomessa 2006”, jossa käsitel-
lään selväsanaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, vammaisten, ikääntyneiden
sekä etnisten, uskonnollisten, kielellisten ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja syr-
jintää. Aiemmin Ihmisoikeusliitto on laatinut rasismiin ja etniseen syrjintään keskittyviä
vuosiraportteja, joissa ikä, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus ei ole ollut
esillä. Kirjassa painotetaan vuoden 2006 tapahtumia, mutta koska osa syrjintäteemoista
oli nyt ensimmäistä kertaa esillä, niiden osalta mukana on tietoa laajemminkin 2000-
luvun tilanteesta. Kirjassa käsitellään myös moniperusteista syrjintää, mikä usein unoh-
tuu aineistoista ja opetuksesta. Kirjan lopussa on tietoa aihepiirien kirjallisuudesta, jär-
jestöistä, hankkeista ja lainsäädännöstä. Se toimii hyvin opettajan, kouluttajan ja
nuorisotyöntekijän taustamateriaalina. Hankkeen yhteistyötahot ovat Ihmisoikeusliiton
lisäksi Kynnys ry ja Seta ry. Sen ovat rahoittaneet työministeriö, opetusministeriö sekä
Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 -hanke.

Moninaisuuden ja sukupuoleen liittyvän tasa-arvon käsittelyn lähtökohtana on hyvä olla
nuorten sen hetkinen tilanne ja elämä. Kyse ei ole siis pelkästään aikuisuuteen liittyväs-
tä problematiikasta eli siitä että aikaisena osattaisiin kohdella ihmisiä oikeudenmukai-
sesti. Nuoret tarvitsevat tietoa eroista ja samuuksista pystyäkseen ymmärtämään arki-
sia ja jokapäiväisiä käytäntöjä ja muuttamaan niitä sellaisiksi, ettei ketään kohdella
syrjivästi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, etnisyyden tai muun
syyn takia. Kirjoista saa ideoita, joilla voi puuttua kiusaamiseen ja olla rakentamassa
tasa-arvoista ja hyvinvoivaa koulua.

Kirjat ovat ilmaisia ja ne voi tilata toimituskuluja vastaan. FREDI-aineiston voi tilata
Setlementtinuorten liitosta (puh. 09-77012200 tai
sähköpostitse toimisto@setlementtinuoret.fi).

Syrjintä Suomessa 2006 -kirjan voi tilata Ihmisoikeusliitosta (puh.09-41552511 tai
sähköpostitse info@ihmisoikeusliitto.fi).
Lisätietoja: Tutkija Jukka Lehtonen, jukka.p.lehtonen@helsinki.fi
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Turun Aids-tukikeskus

IHMEellistä seksuaalikasvatusmateriaalia

Aids-tukikeskus ja Nuorten keskus julkaisivat tammikuussa 2007 kirjan ”Jumalan silmis-
sä IHME”, joka on uusi, monipuolinen ja rohkeasti nuoren kasvua käsittelevä kirja. Kirjan
lähtökohta on nimensä mukaisesti, että jokainen ihminen on kokonaisuutena ainutlaa-
tuinen ihme. Kirjassa puhutaan suoraan, mutta lempeästi, ihmisen sukupuolisuudesta,
ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta.

IHME-kirja sisältää tietoa ja tukea tunteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen, itsensä
hyväksymiseen, seksuaalisuuden ymmärtämiseen ja oman sekä toisen kehon kunnioit-
tamiseen. Kirjassa on runsaasti harjoituksia, joiden avulla pyritään helpottamaan nuo-
ren pohdintoja ja valintoja liittyen seksuaaliseen kasvuun ja kehitykseen.

Kirja on suunnattu rippikoulujen isosille, mutta on tehty avuksi myös työntekijöille. Mate-
riaalin rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Seurakuntien nuorisotyötä
tekevät voivat tilata kirjaa ilmaiseksi itselleen ja jokaiselle isoselle Nuorten keskuksesta.

Kirjan tekstit ja harjoitukset toimivat ja ovat helposti sovellettavia myös koulujen luokka-
opetukseen. IHME-kirja löytyy pdf-muodossa ja on tulostettavissa Aids-tukikeskuksen
sivuilta www.aidstukikeskus.fi. Kirjaa voi myös tilata hintaan 15  • +  postikulut  osoitteesta
www.nuortenkeskus.fi.

Aids-tukikeskuksen ennaltaehkäisevä työ

Aids-tukikeskus on valtakunnallinen järjestö, jonka toimipisteet sijaitsevat Helsingissä,
Oulussa, Tampereella ja Turussa. Aids-tukikeskuksesta voi tilata koulutusta liittyen hiviin,
turvaseksiin ja seksuaaliterveyteen. Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveiden ja tar-
peiden mukaan ja voidaan toteuttaa esim. luentomuotoisena, rastiharjoituksena tai teema-
päivän muodossa.

Aids-tukikeskuksella on monenlaista materiaalia nuorten koulutukseen ja terveys-
kasvatukseen. Osa materiaalista on maksutonta ja toimitetaan postikuluja vastaan. Käy
tutustumassa materiaaliin sivuilla www.aidstukikeskus.fi/materiaalit.

Nuorisokoulutuksen yhteydessä jokaiselle jaetaan kondomikotelo, joka sisältää kuvalli-
sen kondomiesitteen, liukuvoiteen ja yhden kondomin. Kondomin laiton opastus ja har-
joittelu ovat yleensä osa koulutuksemme sisältöä.

Aids-tukikeskus on myös mielellään mukana nuorisolle suunnatuissa tapahtumissa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätietoja:
Puh. 0207 465700 (vaihde)
e-mail: koulutus@aidstukikeskus.fi
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Väestöliitto

Internetpalvelu ammattilaisille nuorten seksuaaliterveydestä
Tietoa, ohjausta ja välineitä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi –
helposti ja käytännön läheisesti
Tuulia Aho, Anna Kotiranta-Ainamo, Anne Pelander, Tuija Rinkinen

Tausta
Syksyllä 2007 avataan uusi internetpalvelu nuorten kanssa työskenteleville ammattilai-
sille. Palvelua ylläpitää Väestöliiton seksuaaliterveysklinikan Nuorten Avoimet Ovet (NAO).
Seksuaaliterveysklinikka on ainoa lääkärijohtoinen seksologinen klinikka Suomessa. NAO
on toiminut jo parinkymmenen vuoden ajan suomalaisten nuorten seksuaaliterveyden
edistämiseksi tarjoamalla monimuotoisia palveluita, tuottamalla materiaaleja ja vaikutta-
malla yleiseen mielipiteeseen sekä poliittisiin päättäjiin. Www.seksuaaliterveys.org -pal-
velu netissä käynnistettiin vuonna 2001, jotta nuoret voidaan kohdata heille luontevassa
ympäristössä. Palvelu tavoittaa suomenkieliset nuoret asuinpaikasta huolimatta. Am-
mattilaisten nettipalvelu täydentää www.seksuaaliterveys.org-sivuston palvelua.

Internet tiedetään kustannustehokkaaksi tavaksi antaa seksuaalikasvatusta. Siellä on-
kin valtavasti tietoa saatavilla, mutta hyvä ja huono tieto sekoittuvat helposti. Haasteita
ammattilaisten työhön tuovat erityisesti porno, vääristyneet tiedot ja normaalin seksuaali-
terveyden tukeminen. Puutteena on, että internetpalveluihin ei ole kriteerejä, jotka takai-
sivat tiedon laadun ja oikeellisuuden. Siksi seksuaaliterveyden edistämisen tueksi tarvi-
taan laadukkaita sivustoja, jossa tiedot ovat oikein ja eettisesti pohdittuja.
Nuorten seksuaaliterveyden edistämisen ja seksuaalikasvatuksen osaamisen tarpeet
eri ammattikunnissa ovat tuntuvasti lisääntyneet. Tähän vaikuttavat nuorten heikko
seksuaaliterveyden tila ja puutteelliset tiedot, terveystieto-oppiaineen palautuminen ope-
tussuunnitelmaan, sekä STM:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminta-
ohjelma 2007–2011. Uuden ammattilaisille suunnatun sivuston tarkoituksena on eri
ammattiryhmien (mm. opettajat, terveydenhoitajat, lääkärit ja sosiaali- ja nuorisotyön-
tekijät) seksuaaliterveyden edistämistyön tukeminen.

Menetelmät ja tuotokset
Palvelu tarjoaa Väestöliiton asiantuntijuutta jokaisen ammattilaisen saataville. Palvelus-
ta saa paitsi tietoa yleisesti, myös juuri tietyille ammattiryhmille kohdennettua tietoa,
ohjeistusta sekä välineitä käytännön työhön. Sisällön tuottaa Seksuaaliterveysklinikan
moniammatillinen työryhmä ja tietoja päivitetään säännöllisesti. Sivustojen sisältö pe-
rustuu tutkittuun tietoon ja nuorten kanssa tehtävän käytännön työn kautta saatuun ko-
kemukseen ja asiantuntijuuteen. Sivustosta ammattilaiset saavat tietoa, välineitä ja oh-
jausta työhön.
Sanakirjassa määritellään nuorten seksuaalisuuteen ja seksuaalisterveyteen liittyviä
käsitteitä, sekä ohjataan lisätiedon lähteille. Tietopankki sisältää perustietoja, kuten nor-
maalin seksuaalisuuden kehityksen, sen haasteet, sekä huolestuttavat merkit kehityk-
sessä. Työkalupakki sisältää käytännönläheisiä välineitä ja ohjeita nuoren seksuaalikasva-
tukseen, opetukseen ja kohtaamiseen asiakastyössä. Tilastot-osioon kerätään ajan-
mukaiset tiedot nuorten seksuaaliterveyden indikaattoreista. Artikkelit-osioon tallenne-
taan ajankohtaisia asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita nuorten seksuaaliterveyteen
liittyen. Palvelussa on mahdollisuus keskusteluun eri teemoista muiden ammattilaisten
kanssa, sekä saada Väestöliiton asiantuntijoilta konsultaatiota ja työnohjausta netissä.
Myytinmurtaja-osioon kerätään yleisimpiä myyttejä, sekä faktoja liittyen aiheeseen. Li-
säksi palveluun kerätään suositeltavia linkkejä sekä kirjallisuutta.
Nuorten seksuaaliterveyden internetpalvelu ammattilaisille tukee seksuaaliterveyden
edistämisen ja seksuaalikasvatuksen osaamista. Palvelu tarjoaa asianmukaista yksilö-
ja yhteisö- ja yhteiskunnan tason seksuaaliterveyden edistämisen menetelmiä jokaisen
nuoren kanssa työskentelevän ammattilaisen ulottuville.
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Väestöliitto

Aggression portaat
– opetusmateriaali kouluille
Raisa Cacciatore, asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatri/ Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka

Tausta

Aggression hallinnalla väkivallan ehkäisyyn -projekti tuottaa koulutusaineiston, joka tar-
joaa ennaltaehkäiseviä aggressionhallintamalleja lastenkasvatukseen ja parisuhteeseen
etenkin ammattilaisten käyttöön. Rahoittajina toimivat Euroopan unionin Daphne II -
ohjelma, Suomen sosiaali- ja terveysministeriö ja Opetushallitus. Projekti toteutetaan
yhteistyössä Väestöliiton, Viron Perhesuunnittelujärjestön ja Latvian Perhesuunnittelu-
ja seksuaaliterveysjärjestön kanssa. Daphne II -ohjelma on tarkoitettu tukemaan eu-
rooppalaisia hankkeita, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään väkivaltaa. Hanke käynnistyi
syyskuussa 2005, ja sen johtoajatuksena on, että väkivalta vähenee, jos ihmiset oppivat
hallitsemaan aggressiivisia tunteitaan.

Väkivalta on suuri ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Lastensuojelun Keskuslii-
ton Taloustutkimuksella vuonna 2006 teettämässä tutkimuksessa tutkittiin lapsiin koh-
distuvaa väkivaltaa. Tutkimuksessa ilmeni, että jopa kolmannes vastaajista hyväksyi
väkivallan käytön lasten kasvatuskeinona. Perheväkivalta sekä miesten miehiin kohdis-
tama väkivalta ovat suuria kansallisia ongelmia. Väkivallan seuraukset voivat olla välit-
tömiä tai piileviä, ja usein se jättää pysyvät jäljet. Väkivaltaan onkin tärkeä puuttua: sitä
voidaan vähentää ja sen seurauksia lievittää. Aggression portaat pyrkii tarjoamaan väki-
valtaa ennaltaehkäisevän mallin lasten ja nuorten sekä heidän kasvattajiensa käyttöön.

Menetelmät ja tulokset

Aggression portaat -aineiston lähtökohtana on ihmisen terveen tunnekehityksen ja sen
portaittaisuuden kuvaaminen. Jokainen porras on tärkeä, sisältää omat kehityshaasteensa
ja on sellaisenaan arvokas. Tyydyttävästi edetyt portaat auttavat tunteidenhallintaan ja
kypsään ja tyytyväiseen aikuisuuteen. Erityisen haastavia kasvussa ja kehityksessä ovat
aggressioon liittyvät tunteet, joita lapsi kokee kehityksensä jokaisella portaalla. Niiden
avulla hän rakentaa identiteettiään, sisäistää normeja ja oppii suojaamaan itseään.
Aggressio on luonnollinen, sisäsyntyinen reaktiotapa ja -kyky. Aggressiotunteet antavat
sisua ja rohkeutta, jos niitä vain oppii hallitsemaan ja kanavoimaan rakentavasti.
Aggressiotunne on totuttu liittämään negatiivisiin asioihin ja väkivaltaan, se on kuitenkin
pelkkä tunne, eikä sinänsä positiivinen tai negatiivinen.

Aggression portaat -malli tuo koulujen terveystiedon tunneille yhden toimintamallin väki-
vallan vähentämiseksi. Aggression portaat perustuvat aggressiotunteen ymmärtämiseen,
aggression hallintakeinojen opetteluun, oman vastuun korostamiseen tunteitten hallin-
nassa sekä väkivallan vastaiseen asennekasvatukseen. Mallissa ei ole kyse väkivaltais-
ten lasten ja nuorten hoidosta, vaan portaittaisesta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheeseen
soveltuvasta ja jatkuvasta väkivallan ennaltaehkäisystä kasvatuksen keinoin. Siinä lap-
sen, nuoren ja nuoren aikuisen ikään liittyvät aggressiokasvun haasteet kohdataan ra-
kentavasti. Se on myös keino kertoa vanhemmille lapsen ja nuoren kehityksestä, väline,
jolla tuetaan kasvattajaa pysymään aikuisena ja olemaan vastaamatta vihalla (tai väki-
vallalla) lapsen ja nuoren normaaliin kehitykseen.

Aggression portaat -materiaali tuo ammattikasvattajien käyttöön positiivisen tavan nähdä
lapsen ja nuoren itsenäistyminen ja uhma, sekä käytännönläheisen tavan opettaa
haastavien tunteiden kohtaamista. Aggression portaat -projektin aikana on myös tehty
pilotointia kahdessa koulussa: Karjaan yhteiskoulussa ja Pikku-huopalahden ala-asteella.
Opetushallitus tulee julkaisemaan Aggression portaat -materiaalista kirjan ja cd:n opetus-
materiaaliksi kouluille syksyllä 2007.
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Helsingin NMKY

Arvo- ja päihdekasvatusohjelma Camera Obscura

Arvo- ja päihdekasvatusohjelma Camera obscuran tavoitteena on vähentää nuorten
päihteiden käyttöä, vaikuttamalla nuoren arkiympäristössä, jossa koululla on merkittävä
osa. Ohjelma keskittyy yksipuoleisen päihdetietouden lisääminen sijaan laajapohjaiseen
arvokasvatukseen. Päihdeasioita ei käsitellä irrallisina vaan niissä otetaan huomioon
oppilaiden tunteet, asenteet ja kokemukset. Vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa nuo-
ria vahvistetaan vastuulliseen päätöksen tekoon myös päihdekysymyksissä.

Ohjelman ytimenä on 70 neliömetriä laaja elämyspedagoginen labyrinttiseikkailu.
Labyrinttejä on kaksi: puolikiinteä Helsingin Pukinmäessä sekä kiertävä labyrintti, joka
vierailee tilatulla alueella viikon ajan. 10 minuuttia kestävä labyrinttiseikkailu vie nuoren
tutustumaan itseensä, omiin tunteisiinsa ja sisäisiin voimavaroihinsa. Reitin edetessä
nuorta rohkaistaan suoriutumaan erilaisista haasteista ja tuetaan häntä luottamaan omiin,
itsenäisiin ratkaisuihin. Camera obscuran vahvuutena on sen selkeä yksilökeskeinen
ulottuvuus. Labyrintissä kun liikutaan yksin.

Camera obscura kannattaa toteuttaa paikallisesti yhteistyössä yläasteen, seurakunnan
nuorisotyön ja nuorisotoimen sekä ehkäisevää päihdetyötä tekevien tahojen kanssa.
Tämä mahdollistaa paitsi toteutuksen sujuvuuden myös merkityksellisen kohtaamisen
ja verkostoitumisen paikkakunnan eri päihdetoimijoiden kesken. Camera obscura -
kokonaisuus sisältää elämyksellisen labyrinttiseikkailun oppilaille ja opettajille, oppitunti-
aineiston perusopetuksen käyttöön, toteuttajien koulutuksen ja tuen. Raha-automaatti-
yhdistys tukee ohjelmaa, jonka vuoksi se on ilmainen tilaajalle.

Camera obscura -ohjelmaan on osallistunut yli 45 000 yläasteen ja 30 000 ala-asteen
oppilasta. Ohjelma on tuotettu Sininauhaliitossa samannimisen projektin yhteydessä vuo-
sina 1995–1997. Vuonna 2006 toimintamalli siirtyi osaksi Helsingin NMKY:n päihdekas-
vatusta. Helsingin NMKY on tehnyt sosiaalista nuorisotyötä vuodesta 1888 lähtien. Lasten
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on panostettu jo kolmella vuosisadalla. Järjestölle
on siis luontevaa toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä, johon Camera obscura kuuluu.

Lisätietoja Camera obscurasta:
Camera obscura -koordinaattori Ulla Huhtinen
Helsingin NMKY, Päihdekasvatus
ulla.huhtinen@hnmky.fi
Puh. (09) 17344238, GSM 050-5123865
www.cameraobscura.fi
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Nuorten Ystävät ry

JOPO-Projekti (2003–2007) Jokaiselle onnistumisia palveluohjauksella

JOPO-projektin tavoitteena on palveluohjauksen ja varhaisen puuttumisen keinoin ke-
hittää ja vahvistaa alaikäisten päihde- ja huumetyötä Keski-Suomen alueella. Projektin
osahankkeessa kokeillaan ja kehitetään alaikäisten hoidon tarpeen arviointia ja katkaisu-
ja vieroitushoitoa päihdepalveluissa. Projektin yhteistyökuntia ovat Jyväskylä, Jyväsky-
län maalaiskunta, Keuruu, Multia, Viitasaari ja Äänekoski. Hanke on Raha-automaatti-
yhdistyksen rahoittama.

Projektin yhteistyökunnissa on kehitetty palveluohjausta alaikäisten päihdetyöhön kou-
lutuksen ja prosessinohjauksen tuella. Osana palveluohjauksen kehittämistyötä on luo-
tu kokonaisvaltaista palvelutarpeen arvioinnin mallia, jossa sovelletaan sosiaalityön
työvälineitä alaikäisten päihdetyöhön. Työskentelyprosessin tuloksena on syntynyt kun-
takohtaisia palveluohjausmalleja sekä paikallisia varhaisen puuttumisen malleja alaikäis-
ten päihdetyöhön. Lisäksi projektin on osallistunut kuntien ehkäisevän päihdetyön
strategioiden suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Palveluohjauksen toteutumista arvioidaan
kuluvana hankkeen viimeisenä toimintavuonna.

Projektin osahankkeessa kehitetään ja toteutetaan alaikäisten katkaisu- ja vieroitushoitoa
Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön huumevieroitusosastolla. Pysäytys- ja arviointi-
jakso on tarkoitettu alle 18-vuotiaille nuorille, jotka vaarantavat vakavasti terveyttään ja
kehitystään käyttämällä päihteitä. Hoidossa keskitytään lastensuojelullisiin ja päihteiden-
käyttöön liittyviin kysymyksiin, psyykkisen tilan arviointiin sekä perheen tukemiseen. Osa-
hankkeessa pyritään vahvistamaan myös lastensuojelun sosiaalityön ja päihdehuollon
erityispalveluiden sekä nuorisopsykiatrian välistä yhteistyötä. Palvelu on käytettävissä
valtakunnallisesti.

Lisätietoja: Nuorten Ystävät ry
Vastaava projektityöntekijä Jaana Sinisalo
jaana.sinisalo@nuortenyst.fi
Puh. (014) 625´513, GSM 044–734 1765
www.nuorten-yst.fi

Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö
Projektityöntekijä/Sosiaalityöntekijä Leena Lähdesmäki
leena.lahdesmaki@jkl.fi
Puh. (014) 625 962, GSM 040–706 9661
www.paihdesaatio.fi
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Raittiuden Ystävät ry

Parempaa tekemistä -hanke

Vuonna 2006 kirjattiin Nuorisolain arvoperustaan terveet elämäntavat. Ne sisältävät lii-
kunnan ohella päihdekasvatuksen, terveellisen ravinnon sekä henkisen hyvinvoinnin ja
levon. Lain tausta-ajatuksena on se, että jokaisella nuorella olisi oma harrastus. Kun
kodin ja koulun ulkopuolella toimivat harrastusjärjestöt ja muutkin nuorten parissa toimi-
vat ottavat terveelliset elämäntavat huomioon toiminnassaan, pystyvät he omalta osal-
taan vahvistamaan nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistamaan raitista nuoruutta.
Urheilujärjestöt ovat jo osin aktivoituneet korostamaan aiempaa kokonaisvaltaisempaa
nuorten tukemista ja mm. urheiluvalmentajia on koulutettu nuorten päihdeongelmien
tunnistamiseen ja nuorten päihteiden käyttöön puuttumiseen.

Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä kokemus Päihteetön Pelikenttä -hankkeesta
innoitti Raittiuden Ystävät ry:n aloittamaan uuden projektin ”Parempaa tekemistä”. Hank-
keen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Parempaa tekemistä -hankkeen tavoitteena on:

1. Vahvistaa harrastusympäristöjen hyvinvointia ja tukea raitista nuoruutta

Tavoitteena on kehittää harrastusohjaajille toimintatapa tai -menetelmä, joka tukee vai-
keisiin tilanteisiin puuttumista (esim. päihdepuheet ja tupakointi) sekä vahvistaa harrastus-
ympäristöjä hyvinvointia ja raitista nuoruutta tukeviksi. Toimintamalli toteutetaan yhteis-
työssä Kouvolan seudun harrastustoimijoiden, nuorisotoimen ja ehkäisevän päihdetyön
toimijoiden kanssa ja heidän tarpeistaan. Se tukee ohjaajien kasvatusvastuuta arjessa.
Toimintamallia kehitetään ja kokeillaan pilottialueella.

2. Käydä kriittistä keskustelua päihdemyönteisestä kulttuurista

Tällä hetkellä alkoholikulttuuria tuotetaan mediassa ja mainonnassa ikään kuin luonnol-
lisena, annettuna ja muuttumattomana. Suomessa tiedostetaan nuorten ja aikuisten al-
koholin käytön aiheuttamat haitat. Toimintalinjana on haittojen minimointi. Alkoholin käy-
tön yleisyyteen ei haluta puuttua voimakkaammin. Sen ajatellaan kuin kuuluvan osaksi
suomalaista kulttuuria, myyttistä suomalaista viinapäätä.

Raittiuden Ystävien hanke kyseenalaistaa vallitsevan päihde- ja humalamyönteisen kult-
tuuriin luomalla Kännikapina-liikkeen. Kännikapina on kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen
yhteinen rintama humalan ihannointia vastaan Suomessa. Liikkeen tavoite on saavuttaa
päihdeneutraali yhteiskunta, jossa jokaisella täysi-ikäisellä on vapaus valita oma tapa käyttää
tai olla käyttämättä laillisia päihteitä.  Päihdeneutraalissa kulttuurissa nuorella on oikeus
kasvaa ilman median ja kulttuurin luomia paineita ja odotuksia päihteiden käyttöön.

Kännikapinan alullepanija on Raittiuden Ystävät ry, mutta Kännikampanja ei ole minkään
järjestön yksittäinen kampanja vaan liike, joka elää kansalaisten oman toiminnan kautta.

Liike käynnistyy marraskuussa 2007.
Lisötietoja: Raittiuden Ystävät ry
Kati Inkinen
kati.inkinen@raitis.fi
Puh 044 0230021
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Kotimaiset kasvikset ry, Syöpäjärjestöt, Suomen Sydänliitto

Terveyttä kasviksilla -kampanja

Tavoite

Terveyttä kasviksilla -kampanjan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kasvisten eli
vihannesten, juuresten, marjojen ja hedelmien käyttöä osana monipuolista ja terveyttä
edistävää ruokavaliota. Päivittäinen kasvissuositus on vähintään puoli kiloa eli kuusi
kourallista. Kampanjan erityisteemoina vuonna 2007 ovat koulujen kasvistapahtumat,
koululaisten kunnon välipalat ja terveyttä edistävä ateriarytmi.

Terveyttä kasviksilla -kampanjan yhteistyötahoja yhdistävänä ajatuksena on, että lapse-
na ja nuorena omaksutut terveyttä tukevat ravitsemus-, lepo- ja liikuntatottumukset luo-
vat perustan aikuisiän hyvälle terveydelle ja vähentävät näin monien sairauksien vaaraa
mukaan lukien ylipaino ja hampaiden reikiintyminen. Lapsena ja nuorena omaksutut
ruokatottumukset säilyvät yleensä aikuisiässä.

Kohderyhmät

Kampanjan kohderyhmät ovat koululaiset eli lapset ja nuoret. Pääasiallinen toiminta-
ympäristö on ala- ja yläkoulut. Kampanjan viestinviejinä toimivat koululaisten lähipiirissä
toimivat aikuiset kuten luokan-, terveystiedon- ja kotitalouden opettajat, rehtorit, koulu-
terveydenhoitajat ja suun terveydenhuollosta vastaavat. Lisäksi tärkeitä ryhmiä ovat ruoka-
palvelupäälliköt, kouluravintoloiden henkilökunta ja ravitsemusasiantuntijat.

Taustatahot

Kotimaiset Kasvikset ry, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto ovat toimineet jo vuodes-
ta 2000 Terveyttä kasviksilla -kampanjan taustatahoina. Tänä vuonna kampanjassa ovat
mukana myös Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto.

Toteutus

Alakoulujen opettajakuntaa kannustetaan järjestämään koko koulun yhteisiä kasvista-
pahtumia. Tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen tueksi voi www.terveyttakasviksilla.fi
-kampanjasivustolta hakea mm. vinkkejä, opetuskalvoja ja kasvistehtäviä sekä tilata luok-
kiin aihetta käsitteleviä maksuttomia julisteita, oppaita oppilaille ja opettajille. Vanhem-
mille voi tulosta sivustolta oman tiedotteen kasvisten merkityksestä kasvavien lasten
ruokavaliossa ja vanhempien vastuusta lasten huoltajina myös ruoka-asioissa.

Yläkouluissa terveystiedonopettajia ja kotitalousopettajia innostetaan käsittelemään
nuorison kanssa kunnon välipalan sisältöä ja merkitystä erityisesti nuoren jaksamisen
kannalta. Muina erityisaiheina ovat kasvisten osuus ruokavaliossa, terveyttä edistävä
ateriarytmi ja aterioiden sisältö.

Kouluterveydenhoitajat ja suun terveydenhuollosta vastaavat voivat käsitellä myös sa-
moja teemoja omasta näkökulmastaan lapsia ja nuoria tavatessaan ja käyttää sivuston
sisältöä ja aineistoja hyväksi.

Muille tahoille, joiden työhön kuuluu terveyden edistäminen ja hyvä ravitsemus, sivustolta
löytyy hyödyllistä tietoa ja kätevää opetusmateriaalia. Aineistot soveltuvat tilanteen mu-
kaan myös laajemmalle kohderyhmälle kuin vaan lapsille ja nuorille.

www.terveyttakasviksilla.fi – ammattilaisten nettisivusto

www.terveyttakasviksilla.fi -nettisivusto on opetus- ja neuvonta-alan ammattilaisille suun-
nattu sivusto neuvonnan ja opetuksen tueksi. Sivustolta on haettavissa värikkäitä, infor-
matiivisia ja innostavia opetuskalvoja, kasvistehtäviä ja kasviksiin, ravitsemukseen ja
terveyteen liittyvää perustietoa opetuksen ja neuvonnan taustatiedoksi. Opetuskalvot
on tulostettavissa kalvoina tai tallennettavissa PowerPoint -esityksenä omalle koneelle
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ja esitettävissä näin datatykin kautta. Kasvistehtävät ovat tulostettavissa joko värillisinä
tai mustavalkoisina. Terveyden edistämisen keskus valitsi www.terveyttakasviksilla.fi -
nettisivuston vuoden 2007 parhaaksi terveysaineistoksi tänä keväänä.

Maksutonta aineistoa posti- ja käsittelykuluja vastaan on tilattavissa osoitteesta
www.terveyttakasviksilla.fi kohdasta tilattavaa materiaalia:

• Syökää porkkanaa -alakoululaisen opas
• Ät morötter -arbetsbok för lågstadieelever
• Terveyttä kasviksilla -luokanopettajan opas
• Puoli kiloa päivässä on kuusi annosta -juliste
• Kunnon välipala -opaslehtinen
• Rytmitä päiväsi kasviksilla -juliste
• Miten olis välipala? -yläkoululaisen opas
• Miten olis välipala? -ravitsemisalan ammattilaisen opas
• Välipalan kulmakivet ammattilaisille > tulostettavissa

www.terveyttakasviksilla.fi -sivustolta
Terveyttä kasviksilla -kampanjan taustatahojen yhteyshenkilöt:

Kotimaiset Kasvikset ry

toimitusjohtaja Riikka Seppälä, riikka.seppala@kotimaisetkasvikset.fi, (09) 6155 4550
ravitsemusasiantuntija Päivi Jämsén, paivi.jamsen@kotimaisetkasvikset.fi,
(09) 6155 4557

Suomen Sydänliitto ry

kehittämispäällikkö Marjaana Lahti-Koski, marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi,
(09) 7527 5225
ravitsemusasiantuntija Pirjo Koivisto, pirjo.koivisto@sydanliitto.fi, (09) 7527 5232

Suomen Syöpäyhdistys ry

ylilääkäri Matti Rautalahti, matti.rautalahti@cancer.fi, (09) 1353 3237

kehittämispäällikkö Virve Laivisto, virve.laivisto@cancer.fi, (09) 1353 3209

Suomen Hammaslääkäriliitto ry

asiantuntijahammaslääkäri Helinä Keskinen, helina.keskinen@fimnet.fi, 050 388 9558

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry

puheenjohtaja Eeva-Liisa Urjanheimo, eevaliisa.urjanheimo@terveydenhoitajaliitto.fi,
040 590 3836

Lisätietoja:
kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava, ravitsemusasiantuntija Päivi Jämsén,
Kotimaiset Kasvikset ry, paivi.jamsen@kotimaisetkasvikset.fi, 09-6155 4557

Opetus- ja neuvonta-aineistoa sekä aineistotilaukset: www.terveyttakasviksilla.fi

Kotimaiset kasvikset ry, Syöpäjärjestöt, Suomen Sydänliitto
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Maito ja Terveys ry

Ota maidosta mallia -hanke 2004–2007 yläkoululaisille

Ota maidosta mallia -hankkeen tavoitteena on nelivuotiskaudella vahvistaa kohde-
ryhmässä olevien 13–18-vuotiaiden kuluttajien kokemaa maidon nykyaikaista mieliku-
vaa, estää maidon käytöstä luopumista ja sitä kautta lisätä maidon kuluttajien määrää.

Kampanjassa kohderyhmää on lähestytty kouluissa terveystiedon ja kotitalousopetuksen,
kouluruokailun ja hammashoidon kautta esitteillä ja julisteilla sekä internetissä nettikilpai-
luilla. Kampanjamateriaali on suunniteltu yhteistyössä Suomen 4H-liitto ry:n, Suomen
Osteoporoosiliitto ry:n, Suomen hammaslääkäriliitto ry:n asiantuntijoiden ja Kotitalous-
opettajien liitto ry:n koulutustyöryhmän kanssa. Terveyden edistämisen keskus on arvi-
oinut aineistot. Hanke on osittain maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Aineistotilauksia tuli vuonna 2004 yli 800, toisena vuonna 1550 ja kolmantena vuonna yli
1400. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija teki kaksi arviointikyselyä aineiston tilaajille
2005–2006. Aineistot todettiin erittäin tarpeellisiksi ja käyttökelpoisiksi. TNS-Gallupin
tutkimuksen mukaan maidon kulutus on harventunut kohderyhmässä muita kuluttajaryhmiä
vähemmän. Päivittäistä maidon käyttöä oli jopa lisätty 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä.
Vuonna 2006 heistä 87 % ilmoitti käyttävänsä maitoa päivittäin, kun vastaava luku neljä
vuotta aiemmin oli 74 %. Maidosta pitäminen oli myös kyseisessä ikäryhmässä noussut.

Ota maidosta mallia -kampanja on maidon lisäksi korostanut monipuolisen koululounaan
tärkeyttä terveellisessä ravitsemuksessa. Opetusaineisto kaipaa välillä uudistusta ja siksi
kampanjamateriaali tänä syksynä laajenee. Uutena teemana haitariesitteisiin on lisätty
asiaa aamupalasta. Uutta ovat myös aamupala-aiheinen nettipeli ja siihen liittyvä juliste.

Syyskuusta alkaen voi opetella aamupalan kokoamista Maito ja Terveys ry:n verkko-
sivuilla avattavalla nettipelillä, jossa pitää ehtiä ajoissa etsimään viisi ruoka-ainetta hy-
väksi aamupalaksi. Jos tässä onnistuu, ennen pelin alkua valittu unelma näkyy ruudus-
sa. Pelin piirroskuvitus aamupalan hyvistä osasista ja muistutus aamupalan tärkeydestä
näkyvät myös julisteessa, jota voi tilata verkkosivuiltamme maksutta.

Ruokavalio on parhaimmillaan monipuolinen, myös aamulla, mutta tärkeintä on syödä edes
jotain. Oikein rakennettu aamupala auttaa toteuttamaan unelmia – ja antaa vauhtia päivään!

Tiedonjanoon: Maito ja Terveys ry
ravitsemusasiantuntija, ETM Hanna Haponen, (09) 272 2322
hanna.haponen@maitojaterveys.fi
www.maitojaterveys.fi
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Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (RTY) julkaisee korkeatasoista, ravitsemusterapeuttien
ja -asiantuntijoiden laatimaa kirjallisuutta, esitteitä, kirjoja ja Bolus-lehteä. Lisäksi RTY
järjestää vuosittain Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät -koulutustapahtuman.

Ruokavalio-ohjesarjassa on yli 20 erityisruokavalio-ohjetta sekä hyvän ravitsemuksen
esitettä ikäkausittain. Tuotteet ovat ajan tasaisia sekä luotettavia, tieteelliseen tutkimuk-
seen ja suomalaisiin hoitosuosituksiin perustuvia. Ruokavalio-ohjeet on tarkoitettu ter-
veydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilaisten käyttöön neuvonnan yhteydessä
annettavaksi. Kirjat ja oppaat käsittelevät mm. lasten ja nuorten painonhallintaa, ravitse-
musta ja ruokavalioita.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n (RTY) jäsenet ovat suorittaneet ylemmän korkea-
koulututkinnon ravitsemuksesta (ETM elintarviketieteiden maisteri, MMM maa- ja
metsätaloustieteiden maisteri, THM terveydenhuollon maisteri ja TtM terveystieteiden
maisteri). Tutkinto on edellytys laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyydelle, jonka myön-
tää Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus.

Lisätietoja: Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
Puh. (09) 2511 1630, (09) 2511 1631
dieettimedia@rty.fi
www.rty.fi

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
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Kansanterveyslaitos

Useimmat syövät koululounaan – erot yhteydessä vanhempien
koulutukseen, nuorten elintapoihin ja kouluviihtyvyyteen

Tutkija Susanna Raulio, Kansanterveyslaitos, susanna.raulio@ktl.fi
Erikoistutkija Minna Pietikäinen, Stakes
Dosentti Ritva Prättälä, Kansanterveyslaitos

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten koululaisten (peruskoulun 8.- ja 9. -
luokkalaiset sekä lukion 1. ja 2. luokkalaiset) kouluaikaista ateriointia, ateriajärjestystä ja
kouluaterian nauttimiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksen aineistona käytettiin
Stakesin Kouluterveyskyselyä vuosilta 2005 ja 2006. Tutkimuksen perusraportti
ilmestyy syksyn 2007 aikana, ja se on ilmestyttyään löydettävissä Kansanterveyslaitok-
sen kotisivuilta (www.ktl.fi).

Lähes kaikki tutkittavat söivät kouluaterian päivittäin, pojista lähes 90 % ja tytöistä 80 %.
Kuitenkin 5 % oppilaista ei syönyt koululounasta juuri koskaan, ja tytöistä lähes viiden-
nes söi epätäydellisen lounaan tai ei syönyt lounasta ollenkaan. Yleisintä kouluaterian
nauttiminen oli lukiolaisilla ja niillä oppilailla, joiden vanhemmilla oli korkeakoulutus, joi-
den elintavat olivat terveelliset ja jotka viihtyivät koulussa hyvin.

Salaatin söi päivittäin hiukan yli puolet tutkituista pojista ja lähes 90 % tytöistä. Maitoa tai
piimää joi 70 % pojista, mutta vain puolet tytöistä, sen sijaan leipää söi päivittäin noin
80 % kaikista koululaisista. Kaikki aterianosat (pääruoka, salaatti, leipä ja juoma) tarjo-
tusta kouluruuasta söi päivittäin keskimäärin vain reilu kolmannes oppilaista. Niistä oppi-
laista, jotka eivät syöneet kaikkia aterianosia, noin 90 % söi kuitenkin pääruuan. Kaikki
kouluaterian osat syötiin paremmin lukiossa kuin peruskoulussa; kahdeksas- ja yhdek-
säsluokkalaisista hiukan yli kolmannes söi kaikki aterianosat, lukiolaisista noin 40 %.

Yli puolet koululaisista söi koulussa muutakin kuin kouluruokaa, ja noin kolmannes söi
epäterveellisiä välipaloja (makeisia, sokeroituja virvoitusjuomia, lihapiirakkaa, hampuri-
laisia tms.) vähintään kaksi kertaa viikossa. Kouluateriaan kuulumattomien ruokien
syömisessä ei ollut suuria eroja luokka-asteiden välillä. Epäterveellisiä välipaloja söivät
useimmin peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset pojat ja harvimmin lukiolais-
tytöt. Kaikista oppilaista reilu kolmannes söi vähintään kerran viikossa kouluruuan ohel-
la makeisia, leipää söi viidennes kaikista koululaisista ja hedelmiä yksi kymmenestä
pojasta ja viidennes tytöistä. Epäterveellisten välipalojen nauttiminen oli yleisempää nii-
den oppilaiden joukossa, jotka viihtyivät koulussa huonosti. Kouluruuan ohella syödyn
ruuan ravitsemuksellisessa laadussa oli eroja tytöillä ja pojilla: tytöt suosivat mm. hedel-
miä, kun taas pojat nauttivat useammin hampurilaisia ja virvoitusjuomia.

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

72

Helsingin terveyskeskus
Terveysvaikutukset ja kunnallinen päätöksenteko Helsingissä

Projektipäällikkö Helena Tukia ja Riitta Simoila
    Helsingin terveyskeskus
    helena.tukia@hel.fi

Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa korostetaan, että terveyttä edistävän toimin-
nan tulisi ohjata eri hallintoalojen päätöksentekoa. Siten eri hallinnonaloilla tulisi ottaa
huomioon päätösten terveysvaikutukset ja kantaa vastuuta terveyttä edistävästä kehi-
tyksestä. Myös vuoden 2006 alussa uudistettu kansanterveyslaki korostaa kuntien vas-
tuuta terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kaikessa päätöksenteossa sekä eri toimi-
joiden yhteistyötä terveyden edistämisessä. Laaja-alainen terveyden edistäminen ja
terveysvaikutusten huomioon ottaminen kaikkien kaupungin hallintokuntien päätöksen-
teossa on Helsingin terveyskeskuksen strategian keskeinen linjaus.
Terveysvaikutusten arviointi (TVA) on väline, jonka avulla voidaan järjestelmällisesti tun-
nistaa ja arvioida ennalta päätösten toimeenpanon myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia
yhteisön terveyteen. TVA tulee aina suhteuttaa päätöksenteon tärkeyteen; sen laajuus
ja tarkkuus voivat vaihdella yleisluontoisesta arviosta yksityiskohtaisiin selvityksiin. No-
peaa terveysvaikutusten arviointia voidaan käyttää apuvälineenä vaikutusten arvioinnin
tarpeen järjestelmällisessä tunnistamisessa.
Helsingin opetusvirastossa toteutettiin syys–joulukuussa vuonna 2006 Terveysvaikutusten
huomioon ottaminen päätöksenteossa -pilottihanke. Se oli jatkotoimenpide Helsingin
terveyskeskuksen vuonna 2004–2005 teettämälle tutkimukselle, jossa selvitettiin kokous-
asiakirjoista, miten kaupungin eri hallintokunnat ottavat terveysvaikutukset huomioon pää-
töksenteossaan. Tutkimuksen johtopäätös oli, että terveysvaikutusten arviointia tulisi lisätä.
Opetusviraston pilottihankkeen arvioinnissa haettiin vastausta siihen, miten Helsingin
kaupungin opetusviraston päätösesityksissä otetaan huomioon päätösten terveysvaiku-
tukset? Tavoitteena oli lisäksi eritellä: minkälaisissa asioissa terveysvaikutuksia on otettu
huomioon ja mihin terveyteen liittyviin tekijöihin vaikutusten on arvioitu kohdistuvan.
Opetusviraston TVA-hanke käynnistyi yhden iltapäivän pituisella koulutuksella, jossa
käsiteltiin lautakunta-asioiden valmistelua TVA:n näkökulmasta. Neljän kuukauden pilotin
aikana opetusvirastossa kertyi 14 esityslistaa, joissa oli käsitelty yhteensä 170 asiaa.
Lopullisen tutkimusaineiston muodostivat 38 esityslistoilta löytynyttä terveysvaikutteista
asiakohtaa, joista tehtiin sisällönanalyysi. Tutkimustulos on hyvin samansuuntainen
muiden vaikutusten arviointia selvittäneiden tutkimusten kanssa. Vain hiukan yli puolelle
käsitellyistä terveysvaikutteisista asioista oli tehty TVA pilottihankkeen aikana. Saadun
palautteen perusteella valmistelijat olisivat tarvinneet tuekseen kirjallisia ohjeita erilais-
ten vaikutustyyppien arvioimisesta sekä koulutusta vaikutusten arvioimiseen.
TVA vaatii päätöksentekoprosessiin osallistuvilta uudenlaista asennetta ja osaamista.
Jotta avointa ja läpinäkyvää päätösvalmistelua voidaan edistää, tarvitaan päätöksente-
on eri vaiheisiin osallistuvien henkilöiden opastusta ja koulutusta. Lisäksi tarvitaan yksi-
selitteistä TVA-ohjeistusta. Terveysvaikutusten arviointi lisää valmistelijoiden työtä, siksi
vaikutusten arviointi edellyttää myös töiden ja työtapojen uudelleen organisointia. Yh-
teistyö terveysvaikutusten arvioinnissa terveystoimen ja muiden hallintokuntien välillä
on tärkeää.
Jotta TVA tehostuisi kaupungin päätöksenteossa, terveyskeskus valmistelee nopean
terveysvaikutusten arvioinnin ohjetta Helsingin hallintokuntien käyttöön. Tavoitteena on,
että päätösesitysten vaikutuksia tunnistettaisiin nopean arvion avulla, ja tarvittaessa
edettäisiin tarkempaan ja laajempaan vaikutusten arviointiin. Vasta käytännön kokemusten
ja arviointien kautta TVA:lla on mahdollisuus hioutua osaksi päätöksentekoprosessia.

Stakes, Työpapereita 22/2007



XII Kouluterveyspäivät 28. - 29.8.2007, Jyväskylän yliopisto, päärakennus, Seminaarinkatu 15

73

Laajat terveystarkastukset yläkouluissa 2007
– koulun johdon näkökulma kouluterveydenhuollon laatusuosituksen
toteutumiseen

Tutkija Happonen Hanna¹, professori Rimpelä Arja¹, tutkimussihteeri Wiss Kirsi²,
   tutkija Saaristo Vesa², tutkija Rigoff Anne-Marie², tutkimusprofessori Rimpelä Matti²

¹ Tampereen yliopisto/KERTTU-tutkimusohjelma,
   ² Stakes/KHS-ryhmä/TedBM-hanke

hanna.happonen@uta.fi
Puh.  (03) 3551 4315

Kouluterveydenhuollon ydintoimintaa ovat määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat
terveystarkastukset. Viime vuosina on kehitetty laajennettu terveystarkastus, johon si-
sältyy lääkärin ja terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus, johon vanhemmat kut-
sutaan mukaan ja opettajalta pyydetään arviota oppilaasta. Laajan terveystarkastuksen
yhteydessä kertyvää koko luokan hyvinvointia kuvaavaa tietoa arvioidaan yhdessä op-
pilaiden, huoltajien, opettajien ja muiden oppilashuollossa toimivien kanssa. Sosiaali- ja
terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatiman Kouluterveydenhuollon laatusuosituk-
sen mukaan kaikille oppilaille tehdään vähintään yksi laaja terveystarkastus 7.–9. luokil-
la. Tässä tutkimuksessa selvitetään näiden laatusuositusten toteutumista koulujen nä-
kökulmasta. Huhti – kesäkuussa 2007 tehtyyn kyselyyn yläkoulujen rehtoreille vastasi
74 % yleiskouluista, joissa oli yli 19 oppilasta 7.–9. luokilla (N=720). Tarkempia tietoja
kyselystä on osoitteessa: http://info.stakes.fi/TedBM/FI/kyselyt/oppimisyhteisot.htm

Puolet kouluista ilmoitti, että kouluterveydenhuolto perustuu koulutoimen ja terveystoimen
yhteisesti valmistelemaan toimintasuunnitelmaan. Vain 35 % kouluista oli ottanut huomi-
oon Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen valmistellessaan oppilashuoltoryhmässä
lukuvuoden 2006–2007 vuosisuunnitelmaa.

Joka neljännessä vastauksessa ei ollut lainkaan tietoa laajojen terveystarkastusten to-
teutumisesta 7.–9. luokilla. Noin 17 % ei ilmoittanut laajaa terveystarkastusta yläkoulun
aikana. Yhden tai useampia laajoja terveystarkastuksia yläkoulun aikana ilmoitti 60 %
kouluista. Tarkemmassa analyysissa huomattiin, että osassa näistä kouluista ei ilmoitet-
tu samoilla luokka-asteilla terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamia määräaikaistarkas-
tuksia. Vastauksista 21 % kuuluu tähän ryhmään, jossa laajan terveystarkastuksen kri-
teerit eivät täyttyneet. Näin voidaan päätellä, että laaja terveystarkastus täytti peruskriteerit
vain 39 %:ssa vastanneista kouluista. Näistä kouluista 7 % ilmoitti, että terveystarkastus-
tietojen perusteella tehdään luokka-asteen kaikkien oppilaiden terveydentilaa kuvaavia
tilastoyhteenvetoja. Todennäköistä on, että kaikki keskeiset kriteerit täyttävät laajat
terveystarkastukset olivat varsin harvinaisia.

Kun kouluterveydenhuollon toiminta on suunnitelmallista ja johdettua, tulisi myös laajo-
jen terveystarkastusten toteutua samalla tavalla kaikissa kouluissa. Tätä selvitettiin tut-
kimalla tarkemmin kymmenen suurimman kaupungin koulujen vastauksia. Tämä ana-
lyysi osoitti suuria eroja koulujen välillä saman terveyskeskuksen alueella.

Kouluterveydenhuollon laatusuositukseen oli perehdytty varsin vaihtelevasti. Tulokset
viittaavat siihen, että laajan terveystarkastuksen sisältö oli epäselvä useissa kouluissa.
Tuntuu ilmeiseltä, että kouluterveydenhuollon toteutumiseen kiinnitetään melko vähän
huomiota koulujen johtamisessa.

Stakes, TedBM-hanke
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Uusia julkaisuja

www.stakes.fi/kirjakauppa

Tilaukset ja tiedustelut
www.stakes.fi/kirjakauppa 
arkisin klo 9–15 puhelimitse (09) 3967 2190

Toimitusmaksu kotimaassa  6 €

Liisa Heinämäki
Varhaista tukea koulun arkeen
– työvälineenä kehittämisvalikko
Opas on työväline kouluyhteisöille ja oppilashuollon työn 
kehittämiseen. Sen avulla voidaan tunnistaa oppilaan tuen 
tarpeita ja kehittää päivittäistä opetus- ja kasvatustyötä 
varhaisen tuen suuntaan. Kehittämisvalikko muodostuu 
kahdeksastatoista ajankohtaisesta kehittämisteemasta. 
Teemat sisältävät lyhyen johdannon sekä sarjan käytännöllisiä, 
arjen työtä käsitteleviä kehittämiskysymyksiä. 

Opas on tarkoitettu opettajille, rehtoreille ja muille koulussa 
työskenteleville ammattilaisille. 
Stakes ja OPM
2007	 55	s.	 23	€	 tilausnumero	Op67

Sirpa Taskinen
Lastensuojelulaki (417/2007)
Soveltamisopas
Oppaassa esitellään vuonna 2007 uusittu lastensuojelulaki ja 
kuvataan sen soveltamista käytännössä. Opas on tarkoitettu 
lastensuojelutyötä tekeville, sitä opiskeleville, päättäjille ja kaikille  
lastensuojelun yhteistyökumppaneille.
2007	 127	s.	 26	€	 tilausnumero	Op65

Sirpa Taskinen
Lapsiin	kohdistuvien	vaikutusten	arvioiminen
YK:n Lapsen oikeuksien komitea suosittelee erillisen lapsivaikutus-
ten arvioinnin tekemistä, kun tehdään ratkaisuja, jotka koskevat
lapsia. Julkaisu tarjoaa siihen konkreettisen ja selkeisiin kysymyksiin
perustuvan työkalun.
2006	 	26	s.	 10	€	 tilausnumero	M230

Kaija Lajunen, Minna Andell, Leena Jalava, Kaija Kemppainen, 
Marjo Pakkanen ja Mirja Ylenius-Lehtonen 
Turvataitoja	lapsille		 	 	
Turvataitokasvatuksen oppimateriaali
Kirja tarjoaa turvataitokasvatuksen oppimateriaalia käytettäväksi 
mm. päivähoidossa, koulussa ja perheneuvoloissa. 
2005	 	230	s.		33	€	 tilausnumero	M208
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TYÖPAPEREITA-sarjassa aiemmin ilmestyneet

2007

Mauno Konttinen, Riitta Haahti (red.): Annus Medicus Fenniae 2007. Nordiskt hälsodirektörsmöte. Sigtu-
na, Sverige 22.–23. augusti 2007
Työpapereita 20/2007   Tilausnro T20/2007

Marja-Leena Perälä, Kristiina Junttila, Maisa Toljamo: Benchmarking-järjestelmän kehittäminen hoito-
työhön
Työpapereita 19/2007   Tilausnro T19/2007 

Sinikka Sihvo ym.: Väestö, biopankit ja lääketieteellinen tutkimus
Työpapereita 18/2007   Tilausnro T18/2007

Ani Kajander: Raportti Sosiaalihuollon ekonsultaatiohankkeesta
Työpapereita 17/2007   Tilausnro T17/2007

Liisa Lehtonen, Sture Andersson, Mikko Hallman, Mikko Lavonius, Jaana Leipälä, Outi Tammela, Heikki 
Korvenranta, Liisi Rautava, Emmi Korvenranta, Mikko Peltola, Miika Linna, Mika Gissler, Unto Häkkinen: 
PERFECT – Keskoset. Hyvin ennenaikaisten keskosten hoito, kustannukset ja vaikuttavuus
Työpapereita 16/2007   Tilausnro T16/2007

Unto Häkkinen, Ulla Idänpään-Heikkilä, Ilmo Keskimäki, Timo Klaukka, Mikko Peltola, Auvo Rauhala, 
Gunnar Rosenqvist: PERFECT – Sydäninfarkti. Sydäninfarktin hoito, kustannukset ja vaikuttavuus
Työpapereita 15/2007   Tilausnro T15/2007

Kristiina Häyrinen (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. 
Tutkimuspaperit 2007
Työpapereita 14/2007   Tilausnro T14/2007

Marjatta Bardy ja Kaisa Öhman: Vaativa vauvaperhetyö. Kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuk-
sesta
Työpapereita 13/2007   Tilausnro T13/2007

TERVE SOS 2007 -koulutustapahtuman luentolyhennelmät
Työpapereita 12/2007   Tilausnro T12/2007

Tero Tammisalo: Tietoturvakoulutuksen esitysmateriaali. Luennoitsijan muistiinpanot
Työpapereita 11/2007   Tilausnro T11/2007

Marita Päivärinne: Terveysvaikutusten arviointi Salossa. Uuden menetelmän omaksuminen päätöksente-
koon
Työpapereita 10/2007   Tilausnro T10/2007

Tuija Portell & Maili Malin: Taustaa varhaiskasvatuksen laatukatsaukselle
Työpapereita 9/2007   Tilausnro T9/2007

Tarja Itkonen, Kaija Lindman, Harriet Corin, Anja Noro (toim.): Kokemuksia vanhustenhuollon vertailuke-
hittämisestä ja RAI-tietojärjestelmästä
Työpapereita 8/2007   Tilausnro T8/2007
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