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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020 
Lukioiden toiminnassa oli suuria eroja poikkeusvuonna 2020 

 

Lukioiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävässä toimin-

nassa on eroja lukioiden välillä. Myönteinen hyvinvointia ja terveyttä vahvistava kehitys on 

myös osittain pysähtynyt. 

Opiskelijoiden osallistuminen lukion toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioin-

tiin oli yleistä, mutta lukioiden välillä oli vaihtelua. Myös yhteisesti sovittujen käytäntöjen 

ja toimintamallien yleisyydessä oli eroja lukioiden välillä. Lukioissa oli käytössä liikuntaa 

edistäviä toimenpiteitä, mutta ne voisivat olla yleisempiä. 

Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuivat hieman aiempaa useammin. Niiden toiminnan järjes-

tämisessä on edelleen kehitettävää, jotta ryhmä pystyisi huolehtimaan kaikista sille asete-

tuista lakisääteisistä yhteisöllisistä tehtävistä. Merkittävä osa lukioista käsittelee myöskin 

edelleen lainvastaisesti yksittäisten opiskelijoiden asioita opiskeluhuoltoryhmässä. 

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen voimavarat ovat edelleen kasvaneet.  

Psykologipalvelut puuttuivat kuitenkin kokonaan tai niiden järjestämisestä ei ollut tietoa 

kahdeksassa prosentissa ja lääkäripalvelut 14 prosentissa lukioista lukuvuonna 2019–2020.  

Kevään 2020 etäopintojen ja kesän 2020 aikana kaikki opiskeluhuoltopalvelut olivat vaih-

televasti ja osittain tavallista heikommin opiskelijoiden saatavilla (kuvio 1). 

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka lähetetään 

kaikkiin Manner-Suomen lukioihin. Vuonna 2020 tiedot toimitti 95 prosenttia lukioista. 

Kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävissä TEAviisari-verkkopalvelussa (www.teaviisari.fi). 

Palvelussa esitetään myös lukiokohtaiset tiedot, mikäli lukiot ovat antaneet luvan tieto-

jensa julkaisemiseen. 

Kuvio 1. Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus opiskelijoille lähi- ja etäpalveluina 

keväällä ja kesällä 2020, lukioiden prosenttiosuudet. 
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Tiedonkeruun toteutus: 

Tiedonkeruu lähetettiin lokakuussa  

2020 kaikkiin Manner-Suomen 

lukioihin. Se osoitettiin lukioiden 

(N=364) rehtoreille.Tiedot pyydettiin 

kokoamaan rehtorin ja lukion 

opiskeluhuoltoryhmän yhteistyönä. 

 

Tiedot saatiin tammikuun alkuun 2021 

mennessä 345 (95 %) lukiosta. Näistä 

tietojensa julkaisemiseen 

lukiokohtaisesti antoi luvan 249 (74 %) 

lukiota. 

 

Koronaepidemian vaikutusten 

selvittämiseksi lomakeelle lisättiin 

muutamia kysymyksiä mm. 

opiskeluhuoltopalvelujen 

saatavuuteen ja etäopintojen 

järjestelyihin liittyen. 

 
Vastaava tiedonkeruu toteutettiin 
samanaikaisesti ammatillista perustut-
kintokoulutusta järjestävien oppilaitos-
ten toimipisteille (THL Tutkimuksesta 
tiiviisti 18/2021). 

 

 

Johdanto 

Laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistamisen lisäksi lukio-opetuksen keskeisiä tavoitteita 

ovat mm. tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (Lukion opetus  

suunnitelman perusteet 2015). Oppilaitos on nuorelle tärkeä kehitysyhteisö ja samalla 

merkittävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaympäristö. Tässä raportissa 

tarkastellaan lukioissa tapahtuvaa hyvinvoinnin ja terveyden sekä yhteisöllisen toiminta-

kulttuurin edistämistä lukioiden opetussuunnitelman (2015), oppilas- ja opiskelijahuolto-

lain (1287/2013), lukiolain (478/2003) sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) näkökulmista. 

Tietopyyntö lähetettiin syksyllä 2020 ja tietonsa toimitti 345 (95 %) nuorten lukiokoulutus-

ta antavaa oppilaitosta. Niistä käytetään tässä raportissa termiä ”lukio”. 

Tiedot kerätään terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen (sitoutuminen, 

johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus, muut 

ydintoiminnat) mukaisesti (Ståhl & Rimpelä 2010). Tulokset ovat kuntakohtaisesti tarkas-

teltavissa avoimessa TEAviisari-verkkopalvelussa (www.teaviisari.fi) ja lukiokohtaisesti 

tietonsa julkaisemiseen luvan antaneiden lukioiden osalta. 

Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2020 tilannetta, jolloin lukioiden toiminta oli poik-

keuksellista koronaepidemiasta johtuen. Soveltuvin osin tietoja verrataan aikaisempiin 

tiedonkeruihin. 

Hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin 

edistämisen kokonaisuus on pysynyt ennallaan 

TEA-kokonaistulos kuvaa lukioiden panostusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

seurantajaksolla. Kokonaistulos ja ulottuvuuskohtaiset pistemäärät ovat muodostettu 

pisteyttämällä lukion toimintaa kuvaavat tiedot suhteessa lainsäädäntöön, suosituksiin ja 

hyviin käytäntöihin. Pistemäärä (0–100) kuvaa, miten hyvin hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen toteutuu lukioissa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin 

hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. 

 

Tulosten mukaan hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämisen 

kokonaisuus on pysynyt ennallaan (taulukko 1). Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa 

muutoksia ulottuvuuksissa. Keskeisimmät vahvuudet olivat lukioiden sitoutuminen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

johtaminen. Lukioiden sitoutumista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen kuvaa mm. se, missä määrin lukion opettajakokouksessa on käsitelty 

opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tiedonkeruiden tuloksia ja päätetty 

niiden perusteella toimenpiteistä. Johtamisessa kuvataan mm. opiskeluhuoltoryhmän 

toiminnan järjestämistä ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 

yhteisön hyvinvoinnin tarkastusten toteuttamista. Eniten kehitettävää oli voimavaroissa 

ja yhteisistä käytännöistä sopimisessa. Voimavarat kuvaavat mm. 

opiskeluhuoltopalvelujen resursointia lukioissa. Yhteiset käytännöt tarkastelevat, miten 

lukiossa on sovittu toimintatavoista esimerkiksi päihteiden käytön ehkäisemisessä. 
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Taulukko 1. Terveydenedistämisaktiivisuuden kehitys (pisteet*) vuosina 2012–2020.  

Perusopetus, 
koko maa 

2012 2014 2016 2018 2020 

Kokonaistulos 62 72 70 69 66 

Sitoutuminen 65 76 85 88 81 

Johtaminen 81 90 65 72 79 

Seuranta ja 
tarveanalyysi 

69 71 66 68 66 

Voimavarat 41 48 60 57 59 

Yhteiset käytännöt 55 80 68 63 62 

Osallisuus 58 66 75 66 67 

Muut ydintoiminnat**     49 

*Pisteet 0–100. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin hyvän käytännön ja laadun 

mukaista. 
**Muut ydintoiminnat mitattiin ensimmäisen kerran vuoden 2020  tiedonkeruussa. 
Tarkemmat tietosisällöt on kuvattu laatuselosteessa. 
 

Seuraavassa raportoidaan tiedonkeruun keskeisiä kansallisia tuloksia lukioiden prosent-

tiosuuksina. 

Opiskeluhuoltopalvelujen psykologi- ja kuraattoriresurssit ovat 

edelleen kasvaneet  

Terveydenhoitajapalvelut olivat käytettävissä lähes jokaisessa (99–100 %) lukiossa koko 

12 vuoden seurantajakson ajan (kuvio 2). 

Kuvio 2. Lukioissa käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut vuosina 2007–

2019, lukioiden prosenttiosuudet. 
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Lukuvuonna 2019–2020 kuraattoripalvelut olivat käytettävissä 98 prosentissa, psykologi-

palvelut 92 prosentissa ja lääkäripalvelut 86 prosentissa lukioista (kuvio 2). Opiskeluhuol-

topalvelujen järjestäminen on kehittynyt lukioissa pääosin myönteiseen suuntaan luku-

vuodesta 2007–2008 lähtien. 

Kevään 2020 etäopetusjakson ja kesän 2020 aikana opiskeluhuoltopalveluja oli opiskeli-

joiden saatavilla tavallista heikommin (kuvio 1). Kysymyksessä huomioitiin sekä lähi- että 

etäpalvelut. Vain 56 prosentissa lukioista terveydenhoitajan palvelut olivat keväällä 2020 

opiskelijoiden saatavilla samaan tapaan kuin tavallisesti. Lääkäripalvelut olivat opiskeli-

joiden saatavavilla samaan tapaan kuin tavallisesti 45 prosentissa, psykologipalvelut 75 

prosentissa ja kuraattoripalvelut 85 prosentissa lukioista. Palvelujen saatavuudesta kesä-

aikana kysyttiin ensimmäistä kertaa. 

Lukuvuonna 2019–2020 yhtä kokopäivätoimista terveydenhoitajaa kohti oli keskimäärin 

(mediaani) 570 opiskelijaa. Vastaava luku kokopäivätoimiselle lääkärille oli 3880, psykolo-

gille 1053 ja kuraattorille 728 opiskelijaa. 

Lukuvuonna 2019–2020 voimassa olleiden opiskeluterveydenhuollon henkilöstömitoitus-

suositusten mukaan kokopäiväisellä terveydenhoitajalla voi olla vastuullaan 600–800 ja 

kokopäiväisellä lääkärillä 2500–3000 opiskelijaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Uu-

det mitoitussuositukset opiskeluterveydenhuoltoon on julkaistu alkuvuonna 2021 (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2021). Kuraattoreille ja psykologeille ei vastaavia valtakunnallisia 

suosituksia ole annettu, mutta hallituksen esityksessä oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 

käytettiin psykologi- ja kuraattoripalvelujen talouslaskelmissa tavoitetasona korkeintaan 

780 opiskelijaa kokopäivätoimista kuraattoria ja korkeintaan tuhatta opiskelijaa kokopäi-

vätoimista psykologia kohden (HE 67/2013). Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti 

opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan sitovaa suositusta psykologi- ja 

kuraattoripalvelujen mitoitukseksi.  

Edellä kuvatut suositukset on muutettu oppilaitostasolle paremmin soveltuviksi vuosi-

viikkotunneiksi (Wiss & Rimpelä 2010). Tällöin opiskeluterveydenhuollon terveydenhoita-

jasuositus vastaa keskimäärin 4,5–6,0 työtuntia ja lääkärisuositus 1,2–1,4 työtuntia viikos-

sa sataa opiskelijaa kohden. Kuraattorille tavoitetasona käytetään 4,6 ja psykologille 3,6 

tuntia viikossa sataan oppilaaseen suhteutettuna. 

Lukuvuonna 2019–2020 terveydenhoitajan työpanosta oli lukioissa keskimäärin 6,2 tuntia 

ja lääkärin 0,9 tuntia viikossa sataa opiskelijaa kohden (kuvio 3). Kuraattorityöpanosta oli 

keskimäärin 4,9 ja psykologityöpanosta 3,3 tuntia viikossa. Kuraattoreiden ja psykologien 

työpanokset ovat kasvaneet koko kahdeksan vuoden seuranta-ajan. Keskimääräinen 

terveydenhoitajatyöpanos oli jälleen hieman vähentynyt, mutta oli edelleen yli suositus-

ten edellyttämän tason. Lääkärityöpanos on pysynyt lähes samanlaisena koko tarkastelu-

jakson ajan.  

 

 

 

 

Opiskeluruokailun järjestämisessä on eroja 

Opiskeluruokailusuositusta ”Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusammatillisiin  

senttia lukioista ilmoitti, ettei suositusta ollut noudatettu lainkaan ja 18 prosenttia,  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön työpanokset (tuntia viikossa / 100 opiskelijaa, mediaani) vuosina 2011–

2020. 
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Opiskeluruokailun järjestämisessä on eroja 

Opiskeluruokailusuositusta ”Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus 

ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin” noudatettiin 78 prosentissa lukioista. Neljä pro-

senttia lukioista ilmoitti, ettei suositusta ollut noudatettu lainkaan ja 18 prosenttia, ettei 

sen noudattamisesta ollut tietoa. 

Kevään 2020 etäopetuksen aikana opiskeluruokailun järjestämisessä oli vaihtelua lukioi-

den välillä. Lukioista reilu puolet (53 %) ilmoitti, että opiskelijoille oli jaettu ruokapaketteja 

ja joka kolmas (31 %), ettei ruokailua ollut lainkaan järjestetty. Ruokaraha annettiin opis-

kelijoille 13 prosentissa ja ruokailu mahdollistettiin turvallisuussäädökset noudattaen 12 

prosentissa lukioista. 

Opiskelijoiden osallistumisessa toiminnan suunnitteluun, 

järjestämiseen ja kehittämiseen on vain pieniä muutoksia 

Opiskelijat osallistuivat yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen suunnitteluun ja kehit-

tämiseen suuressa osassa (93 %) lukioista. Opiskelijoiden osallisuudessa ei ollut tapahtu-

nut merkittäviä muutoksia. Yleisimmin (86–76 %) opiskelijat osallistuivat ryhmäyttämisen 

toimintatapojen suunnitteluun, lukion toiminnan arviointiin ja opiskelijoiden hyvinvointia 

koskevien kysely- tai muiden yhteenvetotietojen käsittelyyn (kuvio 4). Tupakoimattomuu-

den ja päihteettömyyden edistämiseen sekä järjestyssääntöjen ja kurinpitoa koskevien 

suunnitelmien laatimiseen osallistuminen oli harvinaisempaa (41–35 %). 

Kuvio 4. Opiskelijoiden osallistuminen lukion toiminnan suunnitteluun, 

järjestämiseen ja arviointiin vuosina 2011–2020, lukioiden prosenttiosuudet. 
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Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät kokoontuivat hieman 
useammin 

Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttami-

sesta ja arvioinnista. Lukioista 32 prosentissa opiskeluhuoltoryhmä kokoontui kerran 

kuussa tai useammin. Vastaava luku oli 28 prosenttia vuonna 2018 ja 29 prosenttia vuonna 

2016. Lukioista 45 prosentissa ryhmä kokoontui kerran kahdessa kuukaudessa (46 % 

vuonna 2018, 42 % vuonna 2016). Vain kerran lukukaudessa ryhmä kokoontui 23 prosen-

tissa (23 % vuonna 2018, 28 % vuonna 2016). 

Opiskeluhuoltoryhmän kokoonpanoon oli tullut vähäisiä muutoksia lukuvuoteen 2017–

2018 verrattaessa. Yleisimmin ryhmän vakituisina jäseninä olivat terveydenhoitajat ja 

kuraattorit (95 %), opinto-ohjaajat (93 % lukioista), rehtorit (90 %), erityisopettajat (72 %) 

ja psykologit (69 %). Lääkärit kuuluivat ryhmän kokoonpanoon säännöllisesti vain kah-

dessa prosentissa (4 % vuonna 2018) lukioista. Tarvittaessa he olivat kuitenkin mukana 

ryhmässä 24 prosentissa (29 % vuonna 2018) lukioista. Opiskelijoiden osallistuminen 

ryhmän toimintaan oli edelleen hieman lisääntynyt kahden vuoden takaisesta. Opiskeli-

joiden edustaja kuului ryhmään säännöllisesti 36 prosentissa (34 % vuonna 2018) ja van-

hempien/huoltajien edustaja 14 prosentissa lukioista (12 % vuonna 2018). 

Yleisimmin lukioiden opiskeluhuoltoryhmissä käsiteltiin opiskelijoiden hyvinvointi ja ter-

veystilannetietoja esimerkiksi Kouluterveyskyselyn tuloksia tai terveystarkastusten yh-

teenvetoja (95 %). Usein ryhmissä tarkasteltiin myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon 

toimintaperiaatteita (87 %) ja opetusryhmiä yleisellä tasolla mm. työskentelyrauhaa, 

kaverisuhteita, kiusaamista ja sisäistä vuorovaikutusta (79 %) (kuvio 5). Lukioiden opiske-

luhuoltoryhmissä 35–36 prosentissa arvioitiin yksittäisen opiskelijan opiskeluhuollon tuen 

tai oppimisen ja opiskelun tuen tarvetta ja järjestämistä. Edellä mainittu toiminta on lain-

vastaista ja rikkoo mm. tietosuojasäännöksiä, mutta siitä huolimatta yksittäisen opiskeli-

jan asioita käsiteltiin edelleen lukion opiskeluhuoltoryhmässä. Tilanne on kohentunut 

vain hieman kahden vuoden takaisesta. 

Kuvio 5. Lukion opiskeluhuoltoryhmässä käsiteltyjä aiheita lukuvuosina 2015–

2016, 2017–2018 ja 2019–2020, lukioiden prosenttiosuudet. 
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Opiskeluympäristön terveellisyys, turvallisuus ja yhteisön 
hyvinvoinnin tarkastaminen on ennallaan  

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa opiskeluympäristön terveellisyyden ja turval-

lisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastamiseen kolmen vuoden välein. Lukioista 76 

prosenttia ilmoitti, että viimeisin tarkastus oli tehty lain edellyttämällä aikavälillä ja yh-

deksän prosenttia, että tarkastuksesta oli kulunut pidempi aika. Noin joka kuudes (15 %) 

lukio ei tiennyt viimeisimmän tarkastuksen ajankohtaa. Tarkastusten toteuttaminen oli 

pysynyt ennallaan kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, mutta ne olivat 

selkeästi yleistyneet kahdeksan vuoden seuranta-ajalla. 

Yhteisesti sovittujen käytäntöjen ja toimintatapojen yleisyys 

vaihtelee 

Yhteiset sovitut käytännöt ja toimintamallit tukevat toiminnan seurantaa ja varhaista 

puuttumista. Yhteisesti sovittujen käytäntöjen ja toimintamallien yleisyys vaihteli 

lukioissa neljän vuoden seuranta-ajalla. Lukioista 77 prosentissa oli yhteisesti sovittu 

käytäntö tai toimintamalli seksuaalisen häirinnän tunnistamiseksi ja siihen 

puuttumiseksi (kuvio 6). Päihteiden käytön ehkäisemisestä sovittu käytäntö oli 70 

prosentissa ja opiskelijoiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttumisesta 69 

prosentissa lukioista. Yhteinen kirjattu käytäntö tai toimintamalli yksinäisyyden 

vähentämiseksi oli laadittuna joka kuudennessa (16%) lukiossa vuonna 2020. Yhteiset 

käytännöt eivät ole viimeisen kahden vuoden aikana vahvistuneet, vaan myönteinen 

kehitys on pysähtynyt. 

Kuvio 6. Lukiossa käytössä olevat yhteiset kirjatut käytännöt ja toimintatavat eri 

tilanteissa toimimisesta vuosina 2016–2020, lukioiden prosenttiosuudet. 
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Suuressa osassa (89 %) lukioista oli kevään 2020 poikkeusolojen aikana käytössä 

yhteinen sovittu käytäntö yhteydenpidosta opiskelijoihin, jotka eivät osallistuneet 

etäopetukseen. Tämän käytännön mukaan yhteydenpito opiskelijoihin kuului 

yleisemmin opettajalle (91 %), vastuuohjaajalle/-opettajalle (87 %) tai opinto-ohjaajalle 

(81 %). Yhteydenpito kuului kuraattorille 55 prosentissa ja erityisopettajalle 43 

prosentissa lukioista. Terveydenhoitajat ja psykologit (21–23 %)  sekä nuoriso-

työntekijät (4 %) olivat harvemmin vastuussa yhteydenpidosta opiskelijoihin, jotka eivät 

osallistuneet etäopetukseen. 

Opiskelupäivään liikuntaa lisääviä toimenpiteitä  

Lukioista 62 prosenttia ilmoitti, että sisäliikuntatiloja hyödynnettiin liikuntatuntien 

ulkopuolella opiskelupäivän aikana (kuvio 7). Opiskeluterveydenhuollon kanssa 

yhteistyötä opiskelijoiden liikunnan edistämiseksi tehtiin 50 prosentissa lukioista ja 40 

prosenttia lukioista koulutti opiskelijoita liikkumisen tuen vertaisohjaajiksi esimerkiksi 

liikunta- tai hyvinvointituutoreiksi. 

Kuvio 7. Opiskelupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet lukioissa vuonna 2020, 

lukioiden prosenttiosuudet. 
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Laatuseloste  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA  

Tilastotietojen relevanssi 

Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari on kehitetty yhteistyössä Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuu-

riministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Vertailutietojärjestelmä tekee näkyväksi kunti-

en tekemän työn asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi seitsemällä eri 

toimialalla. Lukiokoulutuksen lisäksi palvelussa on vertailutiedot terveydenedistämisak-

tiivisuudesta (TEA) ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, perusterveydenhuol-

lossa, liikunnassa, kuntien strategisessa johtamisessa ja kulttuurissa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

lukioissa -aineisto kuvaa hyvinvointia, terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria edis-

tävää toimintaa lukioissa. Tulosten avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyn-

tämistä oppilaitosten arjessa ja opiskeluhuollon toiminnan johtamisessa. Tiedonkeruiden 

tuloksia on hyödynnetty valtakunnallisesti mm. elokuussa 2014 voimaan tulleen oppilas- 

ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) valmistelussa. Tietojen avulla oppilaitokset ja koulu-

tuksen järjestäjät voivat kehittää ja arvioida lukioidensa toimintaa suhteessa koko maa-

han tai toisiin oppilaitoksiin. Tiedot on tarkoitettu oppilaitosten rehtoreille ja monialaisille 

opiskeluhuoltoryhmille, kansallisille ja alueellisille viranomaisille sekä suunnittelijoille ja 

tutkijoille. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -kokonaisuus jakaantuu seitsemään eri 

ulottuvuuteen eli sitoutumiseen, johtamiseen, seurantaan ja tarveanalyysiin, voimavaroi-

hin, yhteisiin käytäntöihin, osallisuuteen ja muihin ydintoimintoihin. 

 

 Sitoutuminen kuvaa mm. missä määrin lukion opettajakokouksessa on käsitelty 

opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tiedonkeruiden tuloksia ja 

päätetty niiden perusteella toimenpiteistä. 

 

 Johtaminen kuvaa mm. opiskeluhuoltoryhmän toimintaa, poissaolojen seuran-

taa ja oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 

yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksen ajankohtaa ja sisältöä. 

 

 Seuranta ja tarveanalyysi kuvaa mm. koulukiusaamisen, häirintä- ja ongelmati-

lanteiden, tupakoinnin ja päihteidenkäytön sekä kurinpitotoimien seurantaa. 

 

 Voimavarat kuvaa mm. opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstömitoitusta. 

 

 Yhteiset käytännöt kuvaa mm. päihteiden käytön ehkäisyä ja tupakkatuotteiden 

käyttöön puuttumista. 

 

 Osallisuus kuvaa mm. opiskelijoiden ja vanhempien/huoltajien vaikuttamismah-

dollisuuksia sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä. 

 

 Muut ydintoiminnat kuvaa opiskelupäivän liikuntaa lisääviä toimenpiteitä. 

 
Tilasto kerätään parillisina vuosina, vuodesta 2012 alkaen. Tiedonkeruun esitutkimus 

tehtiin vuonna 2008. Tiedonkeruun tiedot kuvaavat lähtökohtaisesti tiedonkeruuhetkeä. 

Joitakin tietoja on välttämätöntä kerätä edelliseltä lukuvuodelta, kuten toteutuneita 

voimavaroja ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa kuvaavia tietoja. Tie-

donkeruu tehdään yhteistyössä Opetushallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Asiantuntijaryhmässä on mukana myös oppilaitosten edustajia. Tiedonkeruun valmiste-

lussa asiantuntijatyöryhmä käy läpi edellisen tiedonkeruun sisällöt ja uudelleen arvioi 

sekä pisteyttää yksittäiset kysymykset. Lisäksi oppilaitoksilta saadut palautteet huomioi-

daan. 
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Menetelmäkuvaus 

THL kokoaa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa kokonaisuuteen tarvittavat 

tiedot suoraan lukioista. Yhteensä indikaattoreita vuonna 2020 on 86 kappaletta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa -tiedonkeruu toteutetaan syksyisin, 

kahden vuoden välein parillisina vuosina. Tiedonkeruulomake lähetetään kaikille nuorten 

lukiokoulutusta antavien oppilaitosten rehtoreille paperisena ja sähköisenä. Tie-

dot pyydetään keräämään yhteistyössä opiskeluhuoltoryhmän kanssa. Tietojen toimitta-

misesta muistutetaan kerran postitse ja kahdesti sähköpostilla. Tarvittaessa vastaamat-

tomiin oppilaitoksiin ollaan yhteydessä puhelimitse. 

Tiedonkeruun materiaaleihin voi tutustua TEAviisarin verkkosivuilla 

(http://www.teaviisari.fi/lukio-ja-ammatillinen-koulutus). 

Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuuden seitsemää ulottuvuutta eli sitoutumista, 

johtamista, seurantaa ja tarveanalyysia, voimavaroja, yhteisiä käytäntöjä, osallisuutta ja 

muita ydintoimintoja. Ulottuvuuskohtaiset pistemäärät on saatu pisteyttämällä lukion 

toimintaa kuvaavat tosiasialuonteiset tiedot suhteessa lainsäädäntöön, suosituksiin ja 

hyviin käytäntöihin. Kokonaispistemäärä on ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien kes-

kiarvo. Indikaattorit on pisteytetty asteikolla 0–100. Pistemäärä kuvaa, miten hyvin hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen toteutuu lukioilla. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toi-

minta on kaikilta osin hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. 

Esimerkki indikaattorin pisteytyksestä: 

Kysymys 17. Seurataanko lukiossa suunnitelmallisesti terveydenhoitajan tai lääkärin hoi-

toa vaatineiden tapaturmien lukumäärää? Merkitkää myös tapaturmien lukumäärä luku-

vuoden 2019–2020 aikana. 

Lukion sisätiloissa tai ulkoalueilla: 

Ei tietoa (0 pistettä) 

Ei seurata (0 pistettä) 

Seurataan (50 pistettä) 

Seurataan ja tehdään yhteenveto (100 pistettä) 

Tapaturmien lukumäärä (ei pisteytetä) 

Koulu- tai muulla siirtymismatkalla: 

Ei tietoa (0 pistettä) 

Ei seurata (0 pistettä) 

Seurataan (50 pistettä) 

Seurataan ja tehdään yhteenveto (100 pistettä) 

Tapaturmien lukumäärä (ei pisteytetä) 

Kuntakohtainen pistemäärä on kunnan alueella sijaitsevien lukioiden opiskelijamäärällä 

painotettu keskiarvo ja alueiden pistemäärä on kuntakohtaisten tietojen väestömäärällä 

painotettu keskiarvo. Kuntakohtainen pistemäärä lasketaan, jos vähintään puolet kunnan 

lukioista on toimittanut tietonsa. Jos kunnassa on vähemmän kuin kolme lukiota, niin 

kaikilta vastanneilta lukioilta pitää olla lupa tietojen julkaisemiseen, jotta kunnan piste-

määrä voidaan julkaista. 

Tietojen kattavuus 

Vuonna 2020 tietonsa toimitti 345 lukiota (96 % kaikista Manner-Suomen lukioista). Tiedot 

kattavat 99 prosenttia (225 kpl) kunnista, joiden alueella järjestetään lukiokoulutusta. 

Kaikki lukiot (100 %) toimittivat tietonsa seuraavissa maakunnissa: Kainuu, Keski-

Pohjanmaa, Keski-Suomi, Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Satakunta, Varsinais-Suomi. 

Vastausaktiivisuudeltaan matalin maakunta oli Kymenlaakso (80 % lukioista). Yli 400 opis-

kelijan lukioista vastauksen toimitti 92 % ja alle 100 opiskelijan lukioista 98 %. Vastanneet 

lukiot kattoivat 93 prosenttia koko maan opiskelijamäärästä. Lukiokohtaiset tiedot jul-

kaistaan vain lukion johdon suostumuksella. Luvan lukiokohtaisten tulosten esittämiseen 

TEAviisarissa antoi 74 % vastanneista. 

http://www.teaviisari.fi/
http://www.teaviisari.fi/
http://www.teaviisari.fi/
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Lomakkeella kerättävät lukion toimintaa kuvaavat tiedot olivat sellaisia, jotka jokaisen 

lukion olisi pitänyt olla mahdollista toimittaa tiedonkeruuta varten. TEAviisarissa hyödyn-

nettävistä yksittäisistä tiedoista (86 kpl) kattavan vastauksen (ts. ei yhtään puuttuvaa 

tietoa) antoi 149 lukiota. Alle 5 prosenttia puuttuvia tietoja oli 94 prosentissa vastauksista. 

Yhtään lomaketta ei jouduttu hylkäämään tietojen puuttumisen vuoksi. Enimmillään 

tietoja puuttui 29 kappaletta. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 

Vuonna 2020 tiedot kokosi pääsääntöisesti rehtori yhdessä opiskeluhuoltoryhmän tai -

henkilöstön kanssa (68 %). Rehtori yksin tai toimistohenkilöstön kanssa vastasi 15 pro-

senttia lukioista ja 13 prosentissa lukioista rehtori oli valmistellut vastauksen yhdessä 

opettajakunnan kanssa. Ohje oli, että lomake tulisi täyttää yhteistyössä opiskeluhuolto-

ryhmän kanssa. Vuoden 2020 poikkeusoloilla on ollut vaikutuksia lukioiden toimintaan ja 

tämä tulee huomioida tuloksia tarkasteltaessa. 

Aiempina vuosina aineiston laadun ja luotettavuuden kehittämisek-

si opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön eli terveydenhoitajien, lääkäreiden, psykologien 

ja kuraattoreiden voimavaroja kartoittavan kysymyksen tiedot (yhteensä 4 indikaattoria) 

on tarkistettu ja käyty läpi systemaattisesti. Vuonna 2020 koronaepidemian aiheuttamien 

poikkeusolojen vuoksi laadunvarmistusta ei tehty. Päätös tehtiin yhdessä Opetushallituk-

sen kanssa. Tietojen tarkistaminen olisi ollut liikaa lukioita kuormittava tehtävä poikkeus-

oloissa, joissa opinnot monilla alueilla toteutettiin etäopintoina. 

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 

Tiedot hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä lukioissa kerätään parillisten vuosien 

syksyllä ja kysymyskohtaiset perusjakaumat julkaistaan perustaulukoissa seuraavan vuo-

den maaliskuussa lukion opiskelijamäärän ja opetuskielen, tilastollisen kuntaryhmityksen, 

aluehallintoviraston alueen ja maakuntajaon mukaan. 

Lukiokohtaiset tiedot niiden lukioiden osalta, jotka ovat antaneet luvan tulosten julkaise-

miseen, sekä kuntakohtaiset tiedot raportoidaan pisteytettyinä toukokuussa TEAviisarissa. 

TEAviisarissa tiedot esitetään valmiiksi analysoituina ja toiminnan suunnittelun, johtami-

sen ja arvioinnin kannalta hyödyllisinä visuaalisina graafeina. TEAviisari näyttää kokonais-

kuvan sekä auttaa löytämään lukion toiminnan keskeiset vahvuudet ja kehittämistarpeet. 

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 

Tiedot julkaistaan THL:n ylläpitämässä palvelussa, osoitteessa www.teaviisari.fi ja perus-

taulukot osoitteessa http://www.teaviisari.fi//lukio-ja-ammatillinen-koulutus. Tilastotie-

toja voi poimia myös Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä, jossa on mahdollista 

tarkastella kokonaispisteitä ja kuraattori- tai psykologiresursseja. Ulottuvuuksittain ja 

yksittäisten indikaattoreiden tasolla tiedot ovat saatavilla TEAviisarista. Tiedot raportoi-

daan voimassa olevalla kuntajaolla. 

THL:n tilastoraportissa julkaistaan kansalliset päätulokset. 

Tilastojen vertailukelpoisuus 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -aineisto on kerätty vuosina 2012, 2014, 

2016, 2018 ja 2020. Tietosisältöön on kehitetty uusia indikaattoreita ja myös tehty pieniä 

muutoksia. Keskeinen tietosisältö, yhteensä 42 indikaattoria on pysynyt samana. Vuonna 

2020 indikaattoreita oli yhteensä 86, joista 74 oli käytössä myös vuonna 2018. Vuonna 

2012 indikaattoreita oli yhteensä 119 kpl, vuonna 2014 yhteensä 116 kpl, vuonna 2016 

yhteensä 127 ja vuonna 2018 yhteensä 100 kappaletta. Vuonna 2016 tiedonkeruulomaket-

ta muutettiin palvelemaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain seurantaa. Tämä näkyi erityi-

sesti Sitoutuminen-ulottuvuudessa, jossa oli kysymyksiä mm. opiskeluhuoltosuunnitel-

man sisällöistä. Vuonna 2018 Sitoutuminen-ulottuvutta muutettiin niin, että sisällöt kuva-

sivat enemmän mm. opettajakokouksessa käsiteltyjä asioita ja kouluruokailusuosituksen 

sisältöjen noudattamista.  Vuonna 2020 lomakkeeseen lisättiin Muut ydintoiminnat -

ulottuvuus, jossa tarkastellaan opiskelupäivään liikuntaa lisääviä toimenpiteitä. Vuonna 

2020 samoja indikaattoreita kuin vuonna 2018 oli ulottuvuuksittain seuraavasti: sitoutu-

http://www.teaviisari.fi/
http://www.teaviisari.fi/perusopetus
http://www.teaviisari.fi/perusopetus
http://www.teaviisari.fi/lukio-ja-ammatillinen-koulutus
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
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minen 3/4, johtaminen 10/11, seuranta ja tarveanalyysi 30/31, voimavarat 4/4, yhteiset 

käytännöt 8/8, osallisuus 19/23, muut ydintoiminnat 0/5 (uusi ulottuvuus). 

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 

Tilasto sisältää melko kattavasti koko maan tiedot lukioiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä (95 % lukioista). Kattavuus on noussut: vuonna 2018 kattavuus oli 94 % vuon-

na 2016 90 %, 2014 82 % ja vuonna 2012 86 % lukioista. Esitutkimuksessa vuonna 2008 

kattavuus oli 90 %. 

Vuoden 2020 erityiskysymykset 

Vuonna 2020 tiedonkeruuseen lisättiin viisi kysymystä koronaepidemian vaikutusten 

selvittämiseksi. Kysymyksissä tarkasteltiin opiskeluhuoltopalvelujen saatavuutta keväällä 

ja kesällä 2020, ruokailujärjestelyjä etäopintojen aikana ja yhteisiä sovittuja käytäntöjä 

etäopintojen aikaiseen yhteydenpitoon opiskelijoiden kanssa. 

Seuraavista kahdesta kunnasta ei toimitettu tietoja yhdestäkään lukiosta: Pieksämäki ja 

Tuusniemi. 

Edellisten lisäksi kunnat, joissa on kaksi lukiota, joista vain yksi on vastannut ja ei ole an-

tanut tiedon julkaisemiseen lupaa tai molemmat ovat vastanneet, mutta toinen tai kum-

pikaan ei ole antanut lupaa tietojen julkaisuun sekä kunnat joissa on yksi lukio joka on 

vastannut ja ei ole antanut lupaa tietojen julkaisuun ovat (55 kpl): Akaa, Alavus, Enontekiö, 

Evijärvi, Haapavesi, Hausjärvi, Ikaalinen, Imatra, Juuka, Juva, Kaarina, Kannus, Kauhava, 

Kauniainen, Kemijärvi, Keminmaa, Kirkkonummi, Kokkola, Koski Tl, Laihia, Lieksa, Lohja, 

Loppi, Luumäki, Muhos, Mustasaari, Mynämäki, Nakkila, Nokia, Nurmes, Nurmijärvi, Pello, 

Pielavesi, Pomarkku, Porvoo, Pyhäjärvi, Pälkäne, Pöytyä, Ranua, Rautavaara, Rautjärvi, 

Savitaipale, Siikalatva, Sipoo, Somero, Suomussalmi, Sysmä, Säkylä, Teuva, Tornio, Ulvila, 

Veteli, Vöyri, Ylöjärvi, Ähtäri. 

Muiden kuntien tiedot näytetään TEAviisarissa edellä mainittujen ehtojen täyttyessä. 
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CENTRALA RÖN 
• Studerandevårdens kurator- och 

psykologresurser har ökat och 

hälsovårdarresurserna är på en 

god nivå. 

• Under våren och sommaren 2020 

var studerandevårdtjänster 

mindre tillgängliga än vanligt. I 

deras tillgänglighet förekom 

också överraskande brister.

• Ökningen av gemensamma 

förhållningsregler har stannat, 

och gymnasierna saknar gemen-

samma förhållningsregler för vik-

tiga teman relaterade till främ-

jande av välbefinnande.

• Enskilda studerandes ärenden 

behandlas fortfarande i elev- och 

studerandevårdgrupper på ett 

sätt som strider mot lagen.

• Det finns variationer mellan 

gymnasium i studerandenas del-

aktighet.

• Den positiva utvecklingen i 

granskningen av undervisnings-

institut har stannat.

•
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Främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna – TEA 2020 
Under det exceptionella året 2020 fanns det stora skillnader i 
gymnasiernas verksamhet 

Det finns skillnader mellan gymnasierna i deras verksamhet som främjar välbefinnande, 

hälsa och gemenskapskultur. Den positiva utvecklingen som stärker välbefinnande och 

hälsa har också delvis stannat upp. 

Studerandes deltagande i planering, utveckling och bedömning av gymnasiets verksam-

het var vanligt förekommande, men det fanns variationer mellan gymnasierna. Det fanns 

också skillnader i förekomsten av gemensamt överenskomna praxis och förhållningsreg-

ler mellan gymnasier. Gymnasierna använde åtgärder för att främja motion, men dessa 

kunde vara vanligare. 

Studerandevårdgrupperna träffades lite oftare än tidigare. Det finns utrymme för vidare 

utveckling i organisationen av deras verksamhet så att gruppen kan ta hand om alla 

lagstadgade gemenskapsuppgifter den blivit tilldelad. En betydande del av gymnasierna 

fortsätter också att hantera de enskilda studerandenas angelägenheter i studerande-

vårdgruppen på ett sätt som strider mot lagen. 

Resurserna för studerandevårdens kurator- och psykologtjänster har ökat ytterligare. 

I åtta procent av gymnasierna saknades psykologtjänster helt eller så fanns det 

ingen information om hur de ordnades och för läkartjänsterna i 14 procent av 

gymnasierna 2019–2020. Under distansstudierna våren 2020 och sommaren 2020 var 

studerandevård-tjänsterna tillgängliga för de studerande till en varierande grad och 

delvis mindre till-gängliga än vanligt (figur 1). 

Uppgifterna baserar sig på datainsamlingen som genomförs vartannat år och som skick-

as till alla gymnasier i på det finländska fastlandet. År 2020 lämnade 95 procent av gym-

nasierna in uppgifterna. Kommunspecifika uppgifter finns i webbtjänsten TEAviisari 

(www.teaviisari.fi/sv). I tjänsten presenteras också gymnasiespecifika uppgifter om 

gymnasierna har gett tillstånd för att publicera sina uppgifter.  

Figur 1. Tillgången till studerandevårdtjänster som när- och distanstjänster för 

studeranden under våren och sommaren 2020, gymnasiernas procentandelar. 
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